
საკონსულტაციო დატვირთვა 

ქვეყანაში  covid-19 პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გამო, თსუ იურიდიული 

ფაკულტეტის პროფესორებს კონსულტაციის საჭიროების მიზნით შეგიძლიათ მიმართოთ, 

როგორც ელექტრონული ფოსტის (იხილეთ თანდართული სია), ასევე Lms.tsu.ge -ს 

ბაზიდან, შეტყობინების ველიდან, კატეგორია: „მისწერე ლექტორს“.  

 

1 დავითაშვილი გიორგი პროფესორი giorgi.davitashvili@tsu.ge 

2 ზოიძე ბესარიონი პროფესორი besarion.zoidze@tsu.ge 

3 თოდუა ნონა პროფესორი nonatodua@yahoo.com 

4 ივანიძე მაია პროფესორი maia.ivanidze@tsu.ge 

5 ნინიძე თევდორე პროფესორი tevdore.ninidze@tsu.ge 

6 სურგულაძე ნუგზარ პროფესორი nugzar.surguladze@tsu.ge 

7 ქურდაძე ირინე პროფესორი irine.kurdadze@tsu.ge 

8 ჭიღლაძე ნანა პროფესორი nana.chighladze@tsu.ge 

9 ხარშილაძე ირმა პროფესორი irma.kharshiladze@tsu.ge 

10 ბრეგვაძე ლაშა პროფესორი lasha.bregvadze@tsu.ge 

11 კოპალეიშვილი მაია პროფესორი mkopaleishvili55@gmail.com 

12 აქუბარდია ირა ასოცირებული პროფესორი irinaaqubardia@gmail.com 

13 გარიშვილი მარინა ასოცირებული პროფესორი marina.garishvili@tsu.ge 

14 გონაშვილი ვასილ ასოცირებული პროფესორი vasil.gonashvili@tsu.ge 

15 დვალიძე ირაკლი ასოცირებული პროფესორი irakli.dvalidze@tsu.ge 

16 ზოიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი takozoidze@yahoo.com 

17 პატარაია დავითი ასოცირებული პროფესორი davidpataraia@hotmail.com 

18 ჩიტაშვილი ნათია ასოცირებული პროფესორი natia.chitashvili@tsu.ge 

19 ჯანაშვილი ლელა ასოცირებული პროფესორი lela.janashvili@tsu.ge 

20 ფერაძე გოჩა ასოცირებული პროფესორი gocha.peradze@tsu.ge  

21 ყალიჩავა კობა ასოცირებული პროფესორი k_kalichava@yahoo.com 

22 შალიკაშვილი მორისი ასოცირებული პროფესორი moris.shalikashvili@tsu.ge 

23 რუსიაშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი moris.shalikashvili@tsu.ge 

24 სირაძე ეკა ასოცირებული პროფესორი eka.siradze@tsu.ge 

25 კახიძე ირაკლი ასოცირებული პროფესორი i.kakhidze@yahoo.com 

26 კევლიშვილი მარიამი ასისტენტ-პროფესორი mariam.kevlishvili@tsu.ge 

27 ნუცუბიძე მაკა ასისტენტ-პროფესორი maka.nutsubidze@tsu.ge 

28 ონიანი სულხანი ასისტენტ-პროფესორი sulkhan.oniani@tsu.ge 

29 ჩაჩანიძე ელზა ასისტენტ-პროფესორი elza.chachanidze@tsu.ge 

30 ცქიტიშვილი თემური ასისტენტ-პროფესორი temur.tskitishvili@tsu.ge 

31 ხარანაული ლევანი ასისტენტ-პროფესორი levan.kharanauli@tsu.ge 

 

32 ხოდელი მაკა ასისტენტ-პროფესორი maka.khodeli@tsu.ge 

33 ალექსიძე თამარი ასისტენტი aletatuna@yahoo.com 

34 ბერეკაშვილი დიანა ასისტენტი diana.berekashvili@tsu.ge 

35 ბერიშვილი თამარი ასისტენტი tamar.berishvili@tsu.ge 

36 გაწერელია აკაკი ასისტენტი a.gatserelia@engurhesi.ge 

37 ეგნატაშვილი დემეტრე ასისტენტი demetre.egnatashvili@tsu.ge 
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38 მჭედლიძე ნანა ასისტენტი nanka2002@gmail.com 

39 ოხანაშვილი ანრი ასისტენტი anri.okhanashvili@tsu.ge 

40 საძაგლიშვილი 

დიმიტრი 

ასისტენტი ditosadzaglishvili@gmail.com 

41 ჩაკვეტაძე გიორგი ასისტენტი giorgi.chakvetadze@tsu.ge 

42 წიგნაძე ანა ასისტენტი ana.tsignadze@tsu.ge 

43 ჯავახიშვილი პაატა ასისტენტი paata.javakhishvili@tsu.ge 

44 თოხაძე ანა ასისტენტი ana.tokhadze@tsu.ge 
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