
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

პროფესორი 13 109/01-01; 10.05.2018წ

ელგუჯა მექვაბიშვილი 
მირიან ტუხაშვილი    ნოდარ 

ხადური                  ინეზა 
გაგნიძე                            რევაზ 
გველესიანი                  იური 

ანანიაშვილი                  დავით 
ნარმანია                გიორგი 
ღაღანიძე            ირაკლი 
კოვზანაძე თეიმურაზ 

შენგელია ნუგზარ თოდუა                 
ლევან საბაური                   

სიმონ გელაშვილი 

პროფესორი
დადგ. N193/2018. 

07.09.2018წ

  
 

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

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები



ასოცირებული 
პროფესორი

30 110/01-01; 10.05.2018წ

ინგა ბალარჯიშვილი მარინე 
ნაცვალაძე                    ინეზა 
გაგნიძე                                   ია 

ნაცვლიშვილი                       
ირინა გოგორიშვილი                   

ეკა ლეკაშვილი                    
აკაკი არსენაშვილი              
მერაბ ჯულაყიძე                 

ბადრი რამიშვილი            
მირონ ტუღუში             
ნატალია ხარაძე               

ხათუნა ბარბაქაძე                 
მაია გოგოხია                     

ლეილა ღუდუშაური მიხეილ 
ჩიკვილაძე       ხათუნა 
ბერიშვილი       დავით 
სიხარულიძე  უშანგი 
სამადაშვილი    შოთა 

შობურიშვილი ნანული 
ოქრუაშვილი ჩარიტა ჯაში                      

მარიამ ვარდიაშვილი 
ნადეჟდა კვატაშიძე             

ნანა სრესელი                       
ნინო აბესაძე  მარინე 

მინდორაშვილი              
მარინა მუჩიაშვილი         

შოთა ვეშაპიძე                           
 

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. N193/2018. 
07.09.2018წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 111/01-01; 10.05.2018წ მაია სეთური
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. N180/2018. 

30.07.2018წ

ასოცირებული 
პროფესორი

4 270/01-01; 01.11.2018წ

ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტი

1



პროფესორი 25 102/01-01; 02.05.2018წ

რამაზ ქურდაძე                   
დარეჯან თვალთვაძე  
ელგუჯა ხინთიბიძე                        

ირმა რატიანი                        
ქეთევან ხუციშვილი   
დარეჯან გარდავაძე               
ირინე ტატიშვილი                

ნინო ჩიქოვანი                        
ზაზა სხირტლაძე                       

ნანა ტონია                            
სოფიო შამანიდი               
ლელა ალექსიძე          

ვალერიან რამიშვილი 
დემური ჯალაღონია    მანანა 
რუსიეშვილი                  ლალი 

ქეცბა-ხუნდაძე ქეთევან 
გაბუნია             დავით 
გოცირიძე          მარიამ 

ფილინა                 ვასილ 
კაჭარავა                   თედო 
დუნდუა              მარიამ 
ჩხარტიშვილი ლევან 

გორდეზიანი

პროფესორი
დადგ. N184/2018. 

30.07.2018წ

 
 



ასოცირებული 
პროფესორი

80 103/01-01; 02.05.2018წ

კახა გაბუნია                         
რუსუდან ზაქალაშვილი ინგა 

სანიკიძე                             
ქეთევან მარგიანი                     

სალომე ომიაძე                            
მაია ლომია                            

გიული შაბაშვილი             
ლელა ციხელაშვილი             

მაკა ელბაქიძე                      
ნესტან სულავა ნანა 

გონჯილაშვილი                 
ლელა ხაჩიძე              

ვლადიმერ მინაშვილი           
ეკა ვარდოშვილი               

თამარ პაიჭაძე            
რუსუდან ნიშნიანიძე  ელენე 

გოგიაშვილი  ქეთევან 
სიხარულიძე  რუსუდან 

ასათიანი  მარინე 
ივანიშვილი        რამაზ 

ჭილაია                         ნანა 
მაჭავარიანი                            

ზვიად კვიციანი              
მარინე ფუთურიძე  

თეიმურაზ გვიმრაძე როზეტა 
გუჯეჯიანი           მაია 

ანდრონიკაშვილი       

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. N184/2018. 
30.07.2018წ

 
 



ასოცირებული 
პროფესორი

103/01-01; 02.05.2018წ

ნინო ეჯიბაძე                  
ხათუნა თუმანიშვილი  

მარიამ ნანობაშვილი        მაია 
ღამბაშიძე         ელისაბედ 

ბჟალავა     ნანული კაჭარავა                        
მამუკა ბუცხრიკიძე           

მარინე ჩაჩიბაია                   
ნათია ჩანტლაძე                       
ნანი გელოვანი                         

ნანა გელაშვილი              
ქეთევან კაკიტელაშვილი 

ივანე წერეთელი                
ირინე კოშორიძე                 
ნინო სილაგაძე               
ნათელა ჯაბუა                   

ლევან სილაგაძე                
მერაბ კოკოჩაშვილი        

ირინე დარჩია           
ეკატერინე კობახიძე        

იამზე გაგუა                        
მამუკა დოლიძე             

ირაკლი ბრაჭული              
ნინო დარასელია          
გიორგი ყუფარაძე           

ირინა გველესი ანი   ნათელა 
ნემსაძე               მანანა 

გელაშვილი 

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. N184/2018. 
30.07.2018წ

ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

2



ასოცირებული 
პროფესორი

103/01-01; 02.05.2018წ

მარინა ანდრაზაშვილი  ნინო 
ქიმერიძე                            ნუნუ 
კაპანაძე                            სოფიო 

მუჯირი   კონსტანტინე 
ბრეგაძე მარინე კობეშავიძე  

ნატალია ბასილაია              
მარინე ალექსიძე                   
მაია თუხარელი              

გიორგი ოთხმეზური  
დიმიტრი შველიძე     მიხეილ 

ბახტაძე       ნიკოლოზ 
ჯავახიშვილი ბონდო 

კუპატაძე               მარიკა 
მშვილდაძე           მერაბ 

კალანდაძე           ლეილა 
ხუბაშვილი               თეა 

წითლანაძე               მარინე 
ალექსიძე            ფატმან 
ანთაძე-მალაშხია მზია 

ბურჯანაძე               მანანა 
კვაჭაძე                          თეა 

შურღაია                     მირიან 
მახარაძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. N184/2018. 
30.07.2018წ                               

დადგ. N202/2018. 
13.09.2018წ 

პროფესორი 2 174/01-01; 25.07.2018წ

პროფესორი 3 247/01-01; 19.10.2018წ

ასოცირებული 
პროფესორი

15 248/01-01; 19.10.2018წ

 
 



პროფესორი 31 99/01-01; 01.05.2018წ

გიორგი ღვედაშვილი                
ლია მაჭავარიანი                     

დავით კერესელიძე                                        
გია სირბილაძე                           

ბეჟან თუთბერიძე                  
დავით ლორთქიფანიძე 

არჩილ უგულავა                     
ნანა შათაშვილი                  

თამაზ კერესელიძე             
მერაბ ელიაშვილი  

ალექსანდრე შენგელაია  
ნოდარ ცინცაძე               

ნანული დორეული არნოლდ 
გეგეჭკორი            ნანა 

კოშორიძე        თეიმურაზ 
ლეჟავა              ნინო 

ფორაქიშვილი        დიანა 
ძიძიგური            ნანული 

კოტრიკაძე        რამაზ 
გახოკიძე                  ომარ 
მუკბანიანი               შოთა 
სამსონია                   ბეჟან 

ჭანკვეტაძე  ელიზბარ 
ნადარაია                                

ომარ ფურთუხია        მალხაზ 
ბაკურაძე

პროფესორი

დადგ. 166/2018 
28.06.2018წ. 

დადგ.175/2018წ. 
10.07.2018წ 

დადგ.185/2018წ. 
30.07.2018წ

  
 

 



ასოცირებული 
პროფესორი

45 100/01-01; 01.05.2018წ

ბესიკ კალანდაძე                   
კახაბერ ბილაშვილი  

რობერტ მაღლაკელიძე 
ზურაბ ქოჩლაძე                     

ტარიელ ხვედელიძე                
ბეჟან ღვაბერიძე                      
რევაზ ქურდიანი               
ნათელა არჩვაძე               

ბიძინა მიდოდაშვილი მაგდა 
ცინცაძე                    კარლო 
აქიმიძე                   გურამ 
ქუთელია            რამაზ 
ხომერიკი ალექსანდრე 

თევზაძე ზაალ მაჭავარიანი             
მერაბ გოგბერაშვილი ოლეგ 

ხარშილაძე             შამილ 
შეთეკაური  თინათინ ჯოხაძე                

ნინო გაჩეჩილაძე             
მანანა გორდეზიანი  მარიამ 

გაიდამაშვილი იოსებ 
ჩიკვაიძე                მარინე 
რუხაძე       ავთანდილ 

რუხაძე             მაია რუსია                       
მიხეილ გვერდწითელი 

ბესარიონ  დოჭვირი  მიხეილ 
ამაღლობელი  ვახტანგ 
ლომაძე            ბაჩუკი 

 

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.175/2018წ. 
10.07.2018წ 

დადგ.185/2018წ. 
30.07.2018წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 101/01-01; 01.05.2018წ ცისანა გავაშელი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 166/2018 

28.06.2018წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

1 202/01-01;  30.08.2018წ ნუნუ მიცკევიჩი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 214/2018 

31.10.2018წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

1 257/01-01;  25.10.2018წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1
39/01-01. 06.03.2017წ 

144/01-01. 25.07.2017წ
ავთანდილ ტუკვაძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 98/2018 
02.04.2018წ.

პროფესორი 1 268/01-01. 18.12.2017წ გია ჟორჟოლიანი პროფესორი
დადგ. 88/2018 

19.03.2018წ.

  
 
 

ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

3



ასოცირებული 
პროფესორი

1 23/01-01. 31.01.2018წ სალომე ნამიჭეიშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 136/2018 

21.05.2018წ.

პროფესორი 2 76/01-01; 16.04.2018 რევაზ ჯორბენაძე პროფესორი
დადგ.170/2018 

05.07.2018წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

3 77/01-01; 16.04.2018
მანანა შამილიშვილი                

მაია ტორაძე                                   
კახა ქეცბაია

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.170/2018 
05.07.2018წ.                          

დადგ. 174/2018 
10.07.2018წ.

პროფესორი 1 175/01-01; 26.07.2018წ

ასოცირებული 
პროფესორი

4 01/01-01. 04.01.2018წ

გიორგი მახარობლიშვილი 
ნათია ჩიტაშვილი                   

თამარ ზოიძე                               
ნატალია მოწონელიძე 

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 83/2018 
26.02.2018წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

4 85/01-01. 23.04.2018წ

ირაკლი დვალიძე                     
გოჩა ფერაძე                                  
მაია ბითაძე                                        
ეკა სირაძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 165/2018 
28.06.2018წ.

პროფესორი 3 213/01-01. 07.09.2018წ
ქეთევან ხუციშვილი ირინე 

ქურდაძე                                   
ირაკლი ბურდული

პროფესორი
დადგ. 215/2018 

31.10.2018წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

3 269/01-01. 18.12.2017წ
ია აფთარაშვილი                        
ნინო ლაბარტყავა                                            
სოფიო დოლიძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 84/2018 
26.02.2018წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

1 270/01-01. 18.12.2017წ მაია მაჭავარიანი-წერეთელი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 84/2018 

26.02.2018წ.

პროფესორი 1 144/01-01; 14.06.2018წ

ასოცირებული 
პროფესორი

3 145/01-01; 14.06.2018წ

ფსიქოლოგიისა და 
განათლების 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

6

სოციალურ და 
პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

4

იურიდიული 
ფაკულტეტი

5



ასოცირებული 
პროფესორი

1 276/01-01; 05.11.2018წ

პროფესორი 25 80/01-01; 17.04.2018წ

დიმიტრი კორძაია      
გიორგი გალდავა            

ბეჟან წინამძღვრიშვილი 
ალექსანდრე ალადაშვილი 

თენგიზ ცერცვაძე       არჩილ 
ხომასურიძე      რომან 

შაქარიშვილი თეიმურაზ 
ჯორბენაძე რუსუდან 

ქარსელაძე ზურაბ ჩხაიძე                
თამარ კეზელი                

ნინო ოკრიბელაშვილი   გია 
ლობჟანიძე              მერაბ 
კილაძე         თეიმურაზ 

ჩიგოგიძე  ნინო შარაშიძე           
მიხეილ ომიაძე              პაატა 

იმნაძე                     ნატა 
ყაზახაშვილი          ნინო 
ჩიხლაძე                 ნინო 
ჩიხლაძე            ქეთევან 

კიღურაძე         მანანა 
კალანდაძე       გიორგი 

მენაბდე ვლადიმერ 
მარგველაშვილი 

პროფესორი
დადგ. 157/2018 

18.06.2018წ.

  
 
 

 



ასოცირებული 
პროფესორი

44 81/01-01; 17.04.2018წ

ნოდარ ხოდელი                         
თინა ქიტუაშვილი რუსუდან 

გვენეტაძე                 მაია 
ბიწკინაშვილი                პავლე 
მაჭავარიანი               ვახტანგ 

ჭუმბურიძე     ელენე 
გიორგაძე                 მანანა 
თოდუა                    ლალი 
შარვაძე                   ჯენარო 

ქრისტესაშვილი ალექსანდრე 
ლაბარტყავა   რევაზ 

სულუხია                  არსენ 
გვენეტაძე                    ნანა 

კვირკველია               დავით 
გიგინეიშვილი დარეჯან 

გუგუციძე       თამარ ვაშაძე                   
გიორგი პატარაია         

თამილა ბაგაშვილი       
მარინე შაქარაშვილი    ლიანა 

ჟორჟოლიანი ქეთევან 
ბარაბაძე          გულნარა 

ტაბიძე              მედეა 
კოპალიანი           დავით 

ზურაბაშვილი ავთანდილ 
ღირდალაძე ზურაბ 

ბერიაშვილი        მერაბ 
ხვადაგიანი              ლევან 

           

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 157/2018 
18.06.2018წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

4 82/01-01; 17.04.2018წ
ეკა ქურდაძე                          

თინათინ სუპატაშვილი ინგა 
ბოჭორიშვილი 

ასისტენტ -
პროფესორი

დადგ. 157/2018 
18.06.2018წ.

პროფესორი 1 10/01-01. 18.01.2018წ სოფიო კახაძე პროფესორი
დადგ. 87/2018 

19.03.2018წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

1 11/01-01. 18.01.2018წ მამუკა ჩხაიძე
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 87/2018 

19.03.2018წ.

მედიცინის 
ფაკულტეტი

7



ასისტენტ -
პროფესორი

2 12/01-01. 18.01.2018წ 
ირინე გაგუა                                    

ნანა გოიშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 87/2018 

19.03.2018წ.

ადმინისტრაცია

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის 
უფროსი

1
დადგ. 96/2018 

02.04.2018წ. 
ირმა  გრძელიძე

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის 
უფროსი

დადგ. 112/2018 
30.04.2018წ.                         

წარ. საბჭოს სხდომის 
ოქმი N3. 26.03.2018

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები
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