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ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტური აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის მონაწილე კონკურსანტებთან გასაუბრების/საცდელი 

ლექციის განრიგი 

 

  

      ვაკანტური    

    თანამდებობა 

 

 

  პრეტენდენტის 

სახელი და გვარი 

 

გასაუბრების 

ჩატარების ადგილი   

 

 

 

გასაუბრების ჩატარების 

დრო 

 

 

24.07.2018 24.07.2018 

ასოცირებული 

პროფესორი  
ნინო სვანიძე 

 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

 

 

 

10:00 

 

 

10:20 

 

 

ასოცირებული 

პროფესორი 
მაია ძაძამია  

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

10:20 10:40 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ლელა თურმანიძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

10:40 11:00 

ასოცირებული 

პროფესორი 
დალი მახარაძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

11:00 11:20 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ანზორ ბერიძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

11:20 11:40 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ზაურ გამიშიძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

11:40 12:00 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ლალი კალანდაძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

12:00 12:20 



ასოცირებული 

პროფესორი 
იზოლდა ჯაბნიძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

12:20 12:40 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ომარ ნაკაშიძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

12:40 13:00 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ლია შეწირული 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

14:20 14:40 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ზებურ სურმანიძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

14:40 15:00 

ასოცირებული 

პროფესორი 

გულადი 

ფარტენაძე -  

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

15:00 15:20 

ასოცირებული 

პროფესორი 

მიხეილ დონაძე  

 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

15:20 15:40 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ციცინო 

სარაჯიშვილი  

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

15:40 16:00 

ასოცირებული 

პროფესორი 
გრიგოლ კახიანი 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

16:00 16:20 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ზაზა დავითაძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

16:20 16:40 

ასოცირებული 

პროფესორი 
ვახტანგ ბერიძე 

ქ.ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის ქ. N35, III 

კორპუსი, ოთახი N401-  

(მე 4 სართული) 

16:40 17:00 

 

 
 


