
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

ასისტენტ -
პროფესორი

2 90/01-01. 08.05.2017წ

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

ასისტენტ -
პროფესორი

1 105/01-01. 31.05.2017წ

ასისტენტ -
პროფესორი

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

პროფესორი
დადგ. 34/2017 

27.03.2017წ.

  
 

 

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



პროფესორი 1 101/01-01. 30.05.2017წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 102/01-01. 30.05.2017წ

ასისტენტ -
პროფესორი

2 103/01-01. 30.05.2017წ

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.

ასოცირებული 
პროფესორი

1 88/01-01. 08.05.2017წ

პროფესორი 8 119/01-01. 16.06.2017წ

ასოცირებული 
პროფესორი

17 120/01-01. 16.06.2017წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 121/01-01. 16.06.2017წ

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.

პროფესორი 13 92/01-01. 10.05.2017წ

ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

3

სოციალურ და 
პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

4

 



ასოცირებული 
პროფესორი

8 91/01-01. 10.05.2017წ

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.

პროფესორი 4 122/01-01. 16.06.2017წ

ასოცირებული 
პროფესორი

5 123/01-01. 16.06.2017წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 124/01-01. 16.06.2017წ

7
მედიცინის 

ფაკულტეტი
0

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

ფსიქოლოგიისა და 
განათლების 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

6

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები

5
იურიდიული 
ფაკულტეტი
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