
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
2 104/01-01. 06.07.2015 წ

დადგ. 122/2015 30.11.2015                      

დადგ. 11/2016 10.02.2016

პროფესორი 1 60/01-01. 14.04.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
18 103/01-01. 22.06.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1 194/01-01; 21.10.2015წ ბელა ხაბეიშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 41/2016 

11.04.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
1 195/01-01; 21.10.2015წ სალომე კენჭოშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 38/2016 

04.04.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
1 126/01-01; 15.07.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
24 118/01-01; 04.07.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1 119/01-01; 04.07.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
5 10/01-01. 01.02.2016წ

მალხაზ შაშიაშვილი 

ნატალია ჩინჩალაძე       ნელი 

სიდამონიძე        ელენე 

დავითაშვილი გიორგი 

ციციშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 45/2016 

25.04.2016წ.

1
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები 

(კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

2

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

3



ასისტენტ -

პროფესორი
35 104/01-01. 22.06.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
1 106/01-01. 27.06.2016წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
3 107/01-01. 27.06.2016წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
2 157/01-01. 11.09.2015

ასისტენტ 

პროფესორი
2 127/01-01. 29.07.2015 ხათუნა მაისაშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 112/2015 

26.10.2015წ

პროფესორი 1 226/01-01. 17.12.2015წ. სერგი კაპანაძე პროფესორი დადგ. 25/2016 29.02.2016წ

ასისტენტ 

პროფესორი
2 227/01-01. 17.12.2015წ.

თეონა მატარაძე                   

დავით მაცაბერიძე

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 29/2016 

21.03.2016წ.                 

დადგ. 25/2016 29.02.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1

15/01-01. 11.02.2016                                                             

58/01-01. 13.04.2016წ
ნინო ჭალაგანიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

   დადგ. 58/2016 

30.05.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1 100/01-01. 17.06.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
10 99/01-01. 17.06.2016წ.

5
იურიდიული 

ფაკულტეტი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 71/01-01. 06.05.2016წ თამარ გვარამაძე

ასოცირებული 

პროფესორი

   დადგ. 70/2016 

30.06.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
6 18/01-01. 17.02.2016წ

მედეა დესპოტაშვილი 

ეკატერინე ფირცხალავა 

ირინე ჟვანია                    

ლილი ხეჩუაშვილი      

ხათუნა მარწყვიშვილი     მაია 

რობაქიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 46/2016 

25.04.2016წ.

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

3

სოციალურ და 

პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

4

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

6



ასოცირებული 

პროფესორი
1 117/01-01. 01.07.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
9 116/01-01. 01.07.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1 05/01-01. 18.01.2016წ თამაზ მაღლაკელიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 28/2016  

21.03.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
28 96/01-01. 15.06.2016წ

1 ადმინისტრაცია 
ადმინისტრაციის 

ხელმძღავნელი  
1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 75/2016; 

25.07.2016წ 

2

რექტორის 

მოვალეობის 

შემსრულებელი

1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 36/2016; 

04.04.2016წ 

დარეჯან თვალთვაძე

რექტორის 

მოვალეობის 

შემსრულებელი

2016 წლის 20 აპრილის 

საარჩევნო კომისიის 

კენჭისყრის 

შემაჯამებელი ოქმი

3  დეკანი

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველ

ო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

1

2016 წლის 20 მაისის 

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი N8

რამაზ ხომერიკი დეკანი

2016 წლის პირველი 

ივლისის ფაკულტეტის 

საბჭოს სხდომის ოქმი 

N10  

4 დეკანი

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

1

2016 წლის 6 მაისის 

ფაკულტეტის საბჭოს 

გადაწყვეტილება

ნანი გაფრინდაშვილი დეკანი

2016 წლის 23 ივნისის 

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი N10  

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები

7
მედიცინის 

ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

6


