
ს(ს)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტში კავკასიურ ენათა კათედრის ასოცირებული პროფესორის სამსახურში 

მისაღებად რექტორის 2023 წლის 12 იანვრის №4/01-01 ბრძანების საფუძველზე 

გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 23 იანვრის №1/2023 დადგენილების საფუძველზე 

დამტკიცებული კომისიის სხდომის 

 

№4 ოქმი  (შემაჯამებელი) 

ქ. თბილისი                                                                                                   “2“ მარტი 2023 წ. 

16.30 საათი, თსუ, აკად. არნ. ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი 

      სხდომას ესწრებოდა კომისიის ხუთივე წევრი:  

1. მერაბ ჩუხუა – თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ-ის პროფ. (კომისიის 

თავმჯდომარე);  

2. ნანა მაჭავარიანი – თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ-ის ასოც. პროფ. (კომისიის 

თავმჯდომარის მოადგილე);  

3. რუსუდან ზექალაშვილი – თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ-ის ასოც. პროფ. 

(კომისიის მდივანი);  

4. რამაზ ქურდაძე – თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ-ის პროფესორი; 

5. მერაბ ნაჭყებია – ფილოლოგიის მეცნ. დოქტ., სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი. 

 

დღის წესრიგი: 

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კავკასიოლოგიის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტში კავკასიურ ენათა კათედრის ასოცირებული პროფესორის 

სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსში შეფასების პირველი და მეორე 

ეტაპების შედეგების განხილვა, ურთიერთშეჯერება და შეჯამება.  

2. კონკურსის შედეგების ამსახველი შემაჯამებელი ოქმის უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოსთვის დასამტკიცებლად გადაცემა. 

მოისმინეს: 

         კომისიის თავმჯდომარის, პროფ. მერაბ ჩუხუას ინფორმაცია საკონკურსო კომისიის 

მიერ კონკურსანტის შეფასების ორივე ეტაპის შედეგების შეჯამებისა და კენჭისყრის 

შედეგების შესახებ. კომისიის წევრებმა იმსჯელეს და შეაჯამეს კონკურსის ორივე ეტაპი და 

ფარული კენჭისყრის  შედეგები.  
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