
ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების   

                                                                                           საკონკურსო კომისიის  სხდომის #2 ოქმით 

დამტკიცებული 

                                                                                                                            დანართი 1  
 

ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების ვაკანტური აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის მონაწილე კონკურსანტებთან 

გასაუბრების/საცდელი ლექციის განრიგი 
 

პრეტენდენტის სახელი 

და გვარი 
გასაუბრების ჩატარების ადგილი 

გასაუბრების ჩატარების 
დრო 

თარიღი საათი 

ოთარ გოგოლიშვილი 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
11:00 სთ. 

კახაბერ სურგულაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   ( II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
11:20 სთ. 

ნუგზარ მგელაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
11:40 სთ. 

ნანა ხახუტაიშვილი 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   ( II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
12:00 სთ. 

იზოლდა ბელთაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
12:20 სთ. 

ემზარ მაკარაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
12:40 სთ. 

მაია ბარამიძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
13:00 სთ. 

რამაზ ხალვაში 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
13:20  სთ. 

თინა შიოშვილი 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
13:40 სთ. 

შორენა მახაჭაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
15:00 სთ. 

მალხაზ ჩოხარაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
15:20 სთ. 

მარინე გიორგაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
15:40 სთ 

მარინე აროშიძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
16:00 სთ 



ნანა ხახუტაიშვილი 

(ასლანის ას) 

ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

17 აგვისტო 2019 

წელი 
16:20 სთ. 

მამია ფაღავა 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
10:00 სთ. 

ნანა სტამბოლიშვილი 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
10:20 სთ. 

ნატალია სურგულაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
10:40 სთ. 

 

თამარ სირაძე 

 

ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
11:00 სთ. 

ირინე გოშხეთელიანი 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
11:20 სთ. 

ნინო დვალიძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
11:40 სთ 

მიხეილ მახარაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
12:00 სთ. 

ლალი ზაქარაძე 
ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, ოთახი 

№45   (II სართული) 

18 აგვისტო 2019 

წელი 
12:20 სთ. 

 


