
N
სტრუქტურული 

ერთეული
თანამდებობა ვაკანსია

ადმინისტრაციული  
აქტი - რექტორის 
ბრძანება, 
ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელის 
ბრძანება

სახელი, გვარი
დაკავებული 
თანამდებობა

ადმინისტრაციული აქტი - 
აკადემიური საბჭოს 
დადგენილება , 
ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელის 
ბრძანება, შრომითი 
ხელშეკრულება

ასოცირებული 
პროფესორი

4 270/01-01; 01.11.2018წ

ნანა კაციტაძე                                     
ეკა ჩოხელი                                   

ლალი ხიხაძე                              
მარინე კობალავა

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N35/2019 
26.03.2019წ

პროფესორი 2 299/01-01; 06.12.2018წ
ვლადიმერ პაპავა ავთანდილ 

სილაგაძე
პროფესორი დადგ.N9/2019 31.01.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 2/01-01; 09.01.2019წ მანანა ლობჟნიძე
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N32/2019 

26.03.2019წ

პროფესორი 1 111/01-01; 15.03.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

13 112/01-01; 15.03.2019წ

პროფესორი 1 174/01-01; 25.07.2018წ ინესა მერაბიშვილი პროფესორი
დადგ.N203/2018 

24.09.2018წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 180/01-01; 02.08.2018წ ანა ხარანაული
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N203/2018 

24.09.2018წ

პროფესორი 3 325/01-01; 28.12.2018წ
თინათინ დოლიძე                
მურმან პაპაშვილი                     

ცირა ბარამიძე
პროფესორი

დადგ.N23/2019 
04.03.2019წ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები 
(კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები

ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტი

1

 
 



ასოცირებული 
პროფესორი

1 326/01-01; 28.12.2018წ მაია ციციშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N23/2019 

04.03.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

2 327/01-01; 28.12.2018წ  ანა ლეთოდიანი               
ლელა ებრალიძე             

ასისტენტ -
პროფესორი

დადგ.N23/2019 
04.03.2019წ

პროფესორი 1 19/01-01; 19.04.2019წ

პროფესორი 1 109/01-01; 13.05.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 110/01-01; 13.05.2019წ

პროფესორი 1 310/01-01; 14.12.2018წ თამაზ მძინარაშვილი პროფესორი
დადგ.N22/2019 

04.03.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

4 311/01-01; 14.12.2018წ

ამირან ბიბილაშვილი დავით 
კაკულია                       ლელა 
ალხაზიშვილი              ვაჟა 

ტრაპაიძე 

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N22/2019 
04.03.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 17/01-01; 23.01.2019წ გიორგი ჯიბუტი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N34/2019 

26.03.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 24/01-01; 29.01.2019წ ელენე თავდიშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N40/2019 

04.04.2019წ

პროფესორი 2 106/01-01; 13.05.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 107/01-01; 13.05.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

9 108/01-01; 13.05.2019წ

პროფესორი 2 291/01-01; 21.11.2018წ ამირან ბერძენიშვილი რევაზ 
გაჩეჩილაძე

პროფესორი
დადგ.N17/2019 

11.02.2019წ

ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

3

ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

2

  
 
 



ასოცირებული 
პროფესორი

1 16/01-01; 23.01.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 38/01-01; 13.02.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

4 39/01-01; 13.02.2019წ

პროფესორი 2 313/01-01; 18.12.2018წ მერაბ ტურავა                        
გიორგი ხუბუა

პროფესორი
დადგ.N13/2019 

11.02.2019წ

პროფესორი 1 6/01-01; 14.01.2019წ ლაშა ბრეგვაძე პროფესორი
დადგ.N24/2019 

04.03.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 323/01-01; 27.12.2018წ დავით პატარაია
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N24/2019 

04.03.2019წ

6
ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 
მეცნიერებათა

ასისტენტ -
პროფესორი

1 15/01-01;  23.01.2019წ ირინე გედევანიშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N39/2019 

04.04.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 53/01-01; 26.02.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

2 54/01-01; 26.02.2019წ

4

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები

იურიდიული 
ფაკულტეტი

მედიცინის 
ფაკულტეტი

7

5

სოციალურ და 
პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი
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