
 

ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის 

გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 13 ივნისის N01-08/64 ბრძანების 

 

დანართი 1 

 

2018 წლის 17 სექტემბრიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაკანტური  აკადემიური  თანამდებობები 

(სულ 129 ), რომელთა დასაკავებლად ცხადდება კონკურსი 

 

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 38 ვაკანტური თანამდებობა 

 

 

დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

ფილოსოფიის 

დეპარტამენტი 
ფილოსოფია ასოცირებული 

პროფესორი 

3 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

დეპარტამენტი 
თურქეთისმცოდნეობა ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

თურქული ფილოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

რეგიონმცოდნეობა ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

ქართული ფილოლოგიის 

დეპარტამენტი 
ქართული ფილოლოგია 

(ქართველური ენათმეცნიერება) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

4 

ქართული ფილოლოგია 

(ლიტერატურის თეორია და 

ქართული ლიტერატურის 

ისტორია) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

4 

თეორიული ენათმეცნიერება ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და 

ეთნოლოგიის 

დეპარტამენტი 

საქართველოს ისტორია ასოცირებული 

პროფესორი 

4 

მსოფლიო ისტორია ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

არქეოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

1 



ეთნოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

ევროპეისტიკის 

დეპარტამენტი 
ინგლისური ფილოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

7 

 გერმანული ფილოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 ფრანგული ფილოლოგია 

(დასაშვებია 65 წელს მიღწეული 

კონკურსანტის მონაწილეობა) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 რუსული ფილოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

4 

 შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობა/ 

ლიტერატურის შედარებითი 

კვლევები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 

2. ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი- 17 ვაკანტური 

თანამდებობა 

 

დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

მათემატიკის 

დეპარტამენტი 
 მათემატიკა ასოცირებული 

პროფესორი 

6 

კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი 

კომპიუტინგი ასოცირებული 

პროფესორი 

7 

ფიზიკის დეპარტამენტი ფიზიკა ასოცირებული 

პროფესორი 

4 

 

 
3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი- 16 ვაკანტური 

თანამდებობა 

 

დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბიოლოგიის 

დეპარტამენტი 

ბოტანიკა, მცენარეთა 

ბიომრავალფეროვნება 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

ზოოლოგია, ცხოველთა 

ბიომრავალფეროვნება 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

მორფოლოგია (ანატომია, 

ციტოლოგია, ჰისტოლოგია), 

ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

მცენარეთა ფიზიოლოგია, 

მიკრობიოლოგია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

მოლეკულური ბიოლოგია, 

იმუნოლოგია, ბიოტექნოლოგია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

გენეტიკა, განვითარების ბიოლოგია, 

ბიოევოლუცია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

ეკოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

გეოგრაფიის 

დეპარტამენტი 

ფიზიკური გეოგრაფია ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

გეოგრაფია ასისტენტ 

პროფესორი 

1 

ქიმიის დეპარტამენტი ქიმია ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

 ქიმია ასისტენტ 

პროფესორი 

1 

 

 

4. განათლების ფაკულტეტი - 9 ვაკანტური თანამდებობა 

 

 

დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 



ერთეულის 

რაოდენობა 

პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი 

 განათლება ასოცირებული 

პროფესორი 

6 

ენებისა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ცენტრი 

გერმანული ენა ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 ინგლისური ენა ასისტენტ 

პროფესორი 

1 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 

 

 

 

 

 

5. იურიდიული ფაკულტეტი - 8 ვაკანტური თანამდებობა 

 

 
დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

სამართლის 

დეპარტამენტი 
კერძო სამართალი ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

საჯარო სამართალი ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

საჯარო სამართალი ასისტენტი  1 

სისხლის სამართალი ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

საერთაშორისო სამართალი ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 

 



6. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - 17 ვაკანტური თანამდებობა 

 

 

დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

საფინანსო, საბანკო და 

სადაზღვევო საქმის 

დეპარტამენტი 

ფინანსები ასოცირებული 

პროფესორი 

4 

საბუღალტრო აღრიცხვის, 

აუდიტისა და 

საგანდასახდო საქმის 

დეპარტამენტი 

საბუღალტრო 

აღრიცხვა 

ასოცირებული 

პროფესორი 

3 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების, 

მენეჯმენტის და 

მარკეტინგის 

დეპარტამენტი 

მარკეტინგი ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

მენეჯმენტი ასოცირებული 

პროფესორი 

4 

ეკონომიკის 

დეპარტამენტი 

ეკონომიკა ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

ეკონომიკა ასისტენტ 

პროფესორი 

2 

ეკონომიკა ასისტენტი 1 

 

 

 

7. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 9 ვაკანტური თანამდებობა 

 

 

დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

სოციალურ მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი 
ფსიქოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

3 

საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ 

საერთაშორისო ურთიერთობები ასოცირებული 

პროფესორი 

3 



მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი 

(დასაშვებია 65 წელს მიღწეული 

კონკურსანტის მონაწილეობა) 

ევროპისმცოდნეობა ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

სოციოლოგია (დემოგრაფია) ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 

 
 

8.. ტურიზმის ფაკულტეტი - 4 ვაკანტური თანამდებობა 

 

 

ტურიზმის 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

ტურიზმის 

დეპარტამენტი 

ტურიზმი ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტის 

დეპარტამენტი 

ტურიზმისა და მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

ტურიზმისა და მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

ასისტენტი 1 

 

9. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი - 11 ვაკანტური თანამდებობა 

 

 

ტურიზმის 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/დარგი ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

ინჟინერიისა და 

მშენებლობის 

დეპარტამენტი 

მშენებლობის ტექნოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

კომპიუტერული პროექტირება 

მშენებლობაში 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 



ტელეკომუნიკაცია 

(დასაშვებია 65 წელს მიღწეული 

კონკურსანტის მონაწილეობა) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

ტექნოლოგიებისა და 

საინჟინრო მენეჯმენტის 

დეპარტამენტი 

ნავთობისა და გაზის მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა და შენახვის 

ტექნიკა და ტექნოლოგიები 

(დასაშვებია 65 წელს მიღწეული 

კონკურსანტის მონაწილეობა) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

აგროეკოლოგიისა და 

სატყეო საქმის 

დეპარტამენტი 

აგროეკოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

სატყეო საქმე ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

აგროტექნოლოგიისა და 

აგროინჟინერიის 

დეპარტამენტი 

აგრონომია 

(დასაშვებია 65 წელს მიღწეული 

კონკურსანტის მონაწილეობა) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

2 

აგროინჟინერია ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

 

 

 

 

 


