
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

ასისტენტ -
პროფესორი

6 221/01-01. 09.12.2016წ

ეთერი სარჯველაძე 
ეკატერინე უროტაძე            
მაია გიორგობიანი            

ზამირა შონია                          
თინა მელქოშვილი რუსუდან 

სეთურიძე

ასისტენტ -
პროფესორი

დადგ. 20/2017 
20.02.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

2 89/01-01. 08.05.2017წ
თამარ ათანელიშვილი მანანა 

ხარხელი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 79/2017 

14.07.2017წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

2 90/01-01. 08.05.2017წ ლია კოზმანაშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 79/2017 

14.07.2017წ.

პროფესორი 1 41/01-01. 07.03.2017წ გოჩა ჯაფარიძე                     პროფესორი
დადგ. 50/2017 

08.05.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

1 42/01-01. 07.03.2017წ     როსტომ ფარეულიძე
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 50/2017 

08.05.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

3 104/01-01. 31.05.2017წ
ეთერ სოსელია                      

ელენე მეძმარიაშვილი               
გაგა ლომიძე  

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 89/2017 
25.07.2017წ.                         

დადგ. 95/2017 
04.09.2017წ. 

ასისტენტ -
პროფესორი

1 105/01-01. 31.05.2017წ თამარ გელაშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 89/2017 

25.07.2017წ.

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

ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტი

1



ასოცირებული 
პროფესორი

8 165/01-01. 04.09.2017წ

გიორგი ლობჟანიძე 
ეკატერინე ნავროზაშვილი 

მერაბ ჩუხუა                             
მანანა ფხაკაძე                   

რუსუდან ცანავა                            
ანა ჩიქოვანი                                   
ნანა გუნცაძე                              
მაია ჯავახიძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 136/2017 
17.11.2017წ.

პროფესორი 1 209/01-01. 23.10.2017წ ლევან გიგინეიშვილი პროფესორი
დადგ. 155/2017 

27.12.2017წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

1 104/01-01. 22.06.2016წ მარიამ ხვედელიძე
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 34/2017 

27.03.2017წ.

პროფესორი 1 101/01-01. 30.05.2017წ ალექსანდრე გამყრელიძე პროფესორი
დადგ. 98/2017 

04.09.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

2 102/01-01. 30.05.2017წ
მაგდა  ალანია                             

ლელა მირცხულავა
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 98/2017 

04.09.2017წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

2 103/01-01. 30.05.2017წ
მარინა ქარჩხაძე                           

მაია არჩუაძე
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 98/2017 

04.09.2017წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

1 142/01-01. 24.07.2017წ ბიძინა მაცაბერიძე
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 110/2017 

02.10.2017წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

1
159/01-01. 15.09.2016წ. 
220/01-01. 09.12.2016წ. 
34/01-01. 28.02.2017წ 

თამარ ბელქანია
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 36/2017 

10.04.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

3 214/01-01. 18.11.2016წ.
ხათუნა მაისაშვილი სალომე 

დუნდუა                   თეონა 
მატარაძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 28/2017 
06.03.2017წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

1 213/01-01. 18.11.2016წ. ლაშა ტუღუში
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 28/2017 

06.03.2017წ.

პროფესორი 2 38/01-01. 06.03.2017წ
მარიამ გერსამია                   

მარინა მუსხელიშვილი
პროფესორი

დადგ. 64/2017 
31.05.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

5 39/01-01. 06.03.2017წ

ზვიად აბაშიძე                          
ნინო შატბერაშვილი სოფიო 
პეტრიაშვილი                  ეკა 

აკობია

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 64/2017 
31.05.2017წ.

 
 

ფაკულტეტი

ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

3

  
  
 



ასოცირებული 
პროფესორი

1 88/01-01. 08.05.2017წ თორნიკე თურმანიძე
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 78/2017 

14.07.2017წ.

პროფესორი 8 119/01-01. 16.06.2017წ

გუგული მაღრაძე                 
ნოდარ ბელქანია                

მალხაზ მაცაბერიძე             
იაგო კაჭკაჭიშვილი               

ზურაბ დავითაშვილი იოსებ 
სალუქვაძე                  გიორგი 

გოგსაძე

პროფესორი

დადგ. 103/2017 
15.09.2017წ.                          

დადგ. 97/2017 
04.09.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

17 120/01-01. 16.06.2017წ

თამარ ვეფხვაძე                  ნანა 
მაჭარაშვილი                   გია 

ჟორჟოლიანი                        
ნინო დურგლიშვილი თამარ 

მახარაძე                          ლია 
წულაძე                          ფიქრია 
ასანიშვილი ხათუნა კაჭარავა                 
ნათია კუპრაშვილი ნანული 

ტალახაძე               მარი 
წერეთელი                რევაზ 
ჭიჭინაძე                  თამაზ 
ჯოლოგუა                       ია 

იაშვილი                        გიორგი 
კვინიკაძე  ვალერიან 
მელიქიძე          ნინო 

პავლიაშვილი

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 103/2017 
15.09.2017წ.                          

დადგ. 97/2017 
04.09.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

1
39/01-01. 06.03.2017წ 

144/01-01. 25.07.2017წ

პროფესორი 1 268/01-01. 18.12.2017წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 227/01-01. 03.11.2017წ თამარ დოლბაია 
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 156/2017 

27.12.2017წ.
ასისტენტ -

პროფესორი
1 121/01-01. 16.06.2017წ ჯაბა  უროტაძე

ასისტენტ -
პროფესორი

1 40/01-01.06.03.2017წ ნიკოლოზ სამხარაძე
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 64/2017 

31.05.2017წ.

პროფესორი 1 35/01-01. 28.02.2017წ ირაკლი კობახიძე პროფესორი
დადგ. 46/2017 

01.05.2017წ.

სოციალურ და 
პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

4

 



პროფესორი 13 92/01-01. 10.05.2017წ

ბესარიონ ზოიძე      
თევდორე ნინიძე                                        
ლადო ჭანტურია                

ზურაბ ძლიერიშვილი ლალი 
ფაფიაშვილი                მაია 

ივანიძე                                მაია 
კოპალეიშვილი გიორგი 

კვერენჩხილაძე ნანა 
ჭიღლაძე                     ნუგზარ 

სურგულაძე გიორგი 
დავითაშვილი ლევან 

ალექსიძე კონსტანტინე 
კორკელია

პროფესორი
დადგ. 80/2017 

14.07.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

8 91/01-01. 10.05.2017წ

გიორგი ცერცვაძე                   
თამარ ზამბახიძე                 

გიორგი თუმანიშვილი კობა 
ყალიჩავა                       გიორგი 

კახიანი                   გიორგი 
თევდორაშვილი დავით 

ბოსტოღანაშვილი მარინა 
გარიშვილი

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 80/2017 
14.07.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

5 222/01-01. 09.12.2016წ

ეკატერინე შენგელია   თამარ 
ზარანდია         სოფიო   ჩაჩავა                      

ვასილ გონაშვილი                   
მორის შალიკაშვილი

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 19/2017 
20.02.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

4 01/01-01. 04.01.2017წ

პროფესორი 4 122/01-01. 16.06.2017წ

ნანა სუმბაძე                                
მარინე ჩიტაშვილი                                     

მზია წერეთელი                       
თამარ გაგოშიძე

პროფესორი
დადგ. 99/2017 

04.09.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

5 123/01-01. 16.06.2017წ

ანასტასია ქიტიაშვილი   მაია 
მესტვირიშვილი                    

ლუიზა არუთინოვი               
მანანა მელიქიშვილი                        

თამარ აბაშიძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ. 99/2017 
04.09.2017წ.

ფსიქოლოგიისა და 
 
 

5
იურიდიული 
ფაკულტეტი



ასისტენტ -
პროფესორი

1 124/01-01. 16.06.2017წ ქეთევან მოსაშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 99/2017 

04.09.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

3 269/01-01. 18.12.2017წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 270/01-01. 18.12.2017წ

პროფესორი 2
174/01-01. 13.09.2017წ 
229/01-01. 06.11.2017წ

ალექსანდრე ცისკარიძე 
თამარ რუხაძე

პროფესორი
დადგ. 143/2017 

08.12.2017წ.

ასოცირებული 
პროფესორი

1
175/01-01. 13.09.2017წ  
230/01-01. 06.11.2017წ

ნოე ჯორბენაძე
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 143/2017 

08.12.2017წ.

ასისტენტ -
პროფესორი

1
176/01-01. 13.09.2017წ 
231/01-01. 06.11.2017წ

მიხეილ ჯანგავაძე
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. 143/2017 

08.12.2017წ.

1 ადმინისტრაცია

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის 
უფროსი

1
დადგ. 53/2017 

17.05.2017წ.
ირინე დარჩია

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის 
უფროსი

დადგ. 69/2017 
15.06.2017წ. 

წარმომადგენლობითი 
საბჭოს 2017 წლის 23 

ივნისის სხდომის ოქმი N3

2 ადმინისტრაცია

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახური - 
განყოფილების 

უფროსი

2
ბრძ. N252/02-01. 

22.11.2017წ
ანა ჟორჟოლიანი

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახური - 
განყოფილების 

უფროსი

ბრძ. N1048/02-03. 
21.12.2017წ

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები

  
განათლების 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

6

მედიცინის 
ფაკულტეტი
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