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თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურში მონაწილე კონკურსანტები 
 

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ 
დარგობრივი 

დეპარტამენტი 
მიმართულება/დარგი 

ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტი 

1 სამართლის 

სამართლის მეთოდები, 

თეორია და 

ფილოსოფია. 

1 პროფესორი 

4 

მურმან გორგოშაძე 

სისხლის სამართალი 1 პროფესორი ადამ მახარაძე 

კერძო სამართალი 1 ასისტენტი ლინდა შალამბერიძე 

საჯარო სამართალი 1 ასისტენტი იოსებ შოთაძე 

2 
სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფსიქოლოგია 1 პროფესორი 

2 

გურამ ჩაგანავა 

ზოგადი ფსიქოლოგია 
1 ასისტენტ-

პროფესორი 
გურანდა შამილიშვილი 

3 

საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

კომუნიკაცია და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობები 

1 ასისტენტ- 

პროფესორი 
1 ირინე ცინცაძე 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/დარგი 

ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტი 

1 

ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და 

ეთნოლოგიის 

საქართველოს 

ისტორიის 
1 პროფესორი 

4 

ოთარ გოგოლიშვილი 

მსოფლიო ისტორია 1 პროფესორი კახაბერ სურგულაძე 

ეთნოლოგია 1 პროფესორი ნუგზარ მგელაძე 

ისტორია 1 პროფესორი 
ნანა ხახუტაიშვილი 

იზოლდა ბელთაძე 

2 აღმოსავლეთმცოდნეობის თურქეთისმცოდნეობა 1 პროფესორი 1 ემზარ მაკარაძე 

3 ქართული ფილოლოგიის 

ქართული ენა 
1 პროფესორი 

6 

მაია ბარამიძე 

1 პროფესორი მამია ფაღავა 

ქართული 

ლიტერატურა 

1 პროფესორი თინა შიოშვილი 

1 პროფესორი შორენა მახაჭაძე 

1 პროფესორი მალხაზ ჩოხარაძე 

1 პროფესორი რამაზ ხალვაში 

4 ევროპეისტიკის 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

1 პროფესორი 

7 

ირინე გოშხეთელიანი 

1 პროფესორი ნინო დვალიძე 

გერმანული 

ფილოლოგია 
1 პროფესორი ნანა სტამბოლიშვილი 

ფრანგული 

ფილოლოგია 
1 პროფესორი ნატალია სურგულაძე 

ევროპული და 

ამერიკული 

ლიტერატურა 

1 პროფესორი თამარ სირაძე 



კლასიკური 

ფილოლოგია, 

ბიზანტინოლოგია 

1 პროფესორი მარინე გიორგაძე 

სლავისტიკა 1 პროფესორი 
მარინე აროშიძე  

ნანა ხახუტაიშვილი 

5 ფილოსოფიის 

ფილოსოფია 1 პროფესორი 

2 

მიხეილ მახარაძე 

ქართული 

ფილოსოფია 
1 პროფესორი ლალი ზაქარაძე 

 

 

 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

№ დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/დარგი 

ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტი 

1 მათემატიკა 

გეომეტრია-

ტოპოლოგია 
1პროფესორი 

4 

ვლადიმერ ბალაძე 

ალგებრა 

1 პროფესორი ონისე სურმანიძე 

1 პროფესორი იაშა დიასამიძე 

1 ასოცირებული 

პროფესორი 
ომარ გივრაძე 

2 ფიზიკა ფიზიკა 1 პროფესორი 1 ნუგზარ ღომიძე 

3 
კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა 

კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა 

1 პროფესორი 

3 

დავით დევაძე 

1 ასისტენტი ამირან შარაძე 

ელზა ჯინჭარაძე 

ზურაბ მესხიძე 
1 ასისტენტი 



4 
პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა 

პედაგოგიკა 
1 პროფესორი 

3 

გული შერვაშიძე 

1 პროფესორი ლელა თავდგირიძე 

საგნის სწავლების 

მეთოდიკა 

1 ასისტენტ- 

პროფესორი 
დიანა ახვლედიანი 

 

 

 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

№ 
დარგობრივი 

დეპარტამენტი 
მიმართულება/დარგი 

ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტი 

1 ტურიზმი ტურიზმი 1პროფესორი 1 ანზორ დევაძე 

2 
მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

ტურიზმის 

მენეჯმენტი 

1პროფესორი 

3 

როსტომ ბერიძე 

1 ასოცირებული 

პროფესორი 
მერაბ დიასამიძე 

1 ასოცირებული 

პროფესორი 
ირაკლი კორძაია 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

№ 
დარგობრივი 

დეპარტამენტი 
მიმართულება/დარგი 

ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტი 

1 

საფინასო, საბანკო 

და სადაზღვევო 

საქმის 

ფინანსები 

1 პროფესორი 

2 

ვლადიმერ ღლონტი 

1 პროფესორი ასიე ცინცაძე 

2 

საბუღალტრო 

აღრიცხვის, 

აუდიტისა და 

საგადასახადო 

საქმის 

საბუღალტრო 

აღრიცხვა 
1 პროფესორი 1 ვაჟა ვერულიძე 

3 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების, 

მენეჯმენტის 

მარკეტინგის 

მენეჯმენტი 1 პროფესორი 

2 

რეზო მანველიძე 

მარკეტინგი 1 პროფესორი გელა მამულაძე 

4 ეკონომიკის  ეკონომიკა 

1 პროფესორი 

3 

ნათელა წიკლაშვილი 

1 ასოცირებული 

პროფესორი 
ნატალია რობიტაშვილი 

1 ასისტენტი 
გურამ საფარიძე 

იამზე სურმანიძე 

 

 

 

 

 

 



 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

№ 
დარგობრივი 

დეპარტამენტი 
მიმართულება/დარგი 

ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტი 

1 
ინჟინერიისა და 

მშენებლობის 

მშენებლობა 
1 პროფესორი 

4 

გაიოზ ფარცხალაძე 

1 პროფესორი თეიმურაზ ქიქავა 

ტელეკომუნიკაცია 1 პროფესორი ენვერ ხალვაში 

ტრანსპორტი 1 პროფესორი ინდიკო აბაშიძე 

2 

ტექნოლოგიებისა 

და საინჟინრო 

მენეჯმენტის 

სამთო და 

გეოინჟინერია 

1პროფესორი 

2 

ზურაბ მეგრელიშვილი 

1 პროფესორი  

3 
აგროტექნოლოგიისა 

და აგროინჟინერიის 
აგრონომია 1 პროფესორი 1 რეზო ჯაბნიძე 

4 
აგროეკოლოგიისა 

და სატყეო საქმის 

სატყეო საქმე 1 პროფესორი 
2 

ვანო პაპუნიძე 

მცენარეთა დაცვა 1 პროფესორი ოთარ შაინიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

№ 
დარგობრივი 

დეპარტამენტი 
მიმართულება/დარგი 

ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საკონკურსო საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტი 

1 გეოგრაფია გეოგრაფია 

1 პროფესორი 

3 

ანთაზ ქიქავა 

1 პროფესორი მერაბ ფუტკარაძე 

1 ასიტენტ-

პროფესორი 

მაია ანანიძე 

ხათუნა ჭიჭილეიშვილი 

2 ქიმიის ქიმია 
1პროფესორი 

2 
ირინა ბეჟანიძე 

1 პროფესორი ალეკო კალანდია 

3 ბიოლოგიის 

მორფოლოგია 1 პროფესორი 

4 

ქეთევან დოლიძე 

მოლეკულური 

მეცნიერებები 
1 პროფესორი რუსუდან ხუხუნაიშვილი 

გენეტიკა 1 პროფესორი მარინა ქორიძე 

ეკოლოგია 1 პროფესორი დავით ბარათაშვილი 

4 სტომატოლოგია სტომატოლოგია 
1 ასოცირებული 

პროფესორი 
1 მზია ბაქრაძე 

5 
კლინიკური 

მედიცინა 
მედიცინა 

1 პროფესორი 

2 

ილია ნაკაშიძე 

1 ასისტენტ-

პროფესორი 
ვაჟა თედორაძე 

6 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის და 

მტკიცებითი 

მედიცინის 

მედიცინა 
1 ასისტენტ-

პროფესორი 
1 ნაირა კობალაძე 

 


