
N
სტრუქტურული 

ერთეული
თანამდებობა ვაკანსია

ადმინისტრაციული  

აქტი - რექტორის 

ბრძანება, 

ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 

ბრძანება

სახელი, გვარი
დაკავებული 

თანამდებობა

ადმინისტრაციული 

აქტი - აკადემიური 

საბჭოს დადგენილება , 

ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 

ბრძანება, შრომითი 

ხელშეკრულება

 პროფესორი 1 176/01-01  28.12.2012

ასოცირებული 

პროფესორი
7 176/01-01  28.12.2012

ეკა  ჩოხელი                    

ლარისა ყორღანაშვილი 

მარინე კობალავა          ნანა 

კაციტაძე             დემურ 

სიჭინავა

ასოცირებული 

პროფესორი
32/2013 25.02.2013

ასისტენტ 

პროფესორი
6 176/01-01  28.12.2012

ეთერ სარჯველაძე             

ეკატერინე უროტაძე         

მაია გიორგობიანი       

ზამირა შონია                        

თინა მელქოშვილი                                  

რუსუდან სეთურიძე

ასისტენტ  

პროფესორი
32/2013  25.02.2013

პროფესორი 1 77/01-01  16.07.2013 დემურ სიჭინავა პროფესორი 101/2013  09.09.2013

ნაზირა კაკულია

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი
1

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები

77/01-01  16.07.2013
ასოცირებული 

პროფესორი
101/2013  09.09.2013

ასოცირებული 

პროფესორი
14

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედგები 

(კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)



მალხაზ  ჩიქობავა

მურმან ცარციძე

მარინა ჩავლეიშვილი

შალვა გოგიაშვილი

გულნაზ ერქომაიშვილი

ნუგზარ პაიჭაძე

ვასილ კიკუტაძე

გიული  ქეშელაშვილი

ბაბულია  მღებრიშვილი

იზოლდა  ჭილაძე

თეა მუნჯიშვილი

მარინა მაისურაძე

მერაბ ჯიქია

პროფესორი 1 143/01-01 14.11.2013 ავთანდილ  სილაგაძე პროფესორი N7/2014  20.01.14წ

ასოცირებული 

პროფესორი
3 143/01-01 14.11.2013

  ბახტაძე  ლელა         თამაზ 

ზუბიაშვილი რამაზ 

ფუტკარაძე

ასოცირებული 

პროფესორი N7/2014  20.01.14წ

პროფესორი 1

პროფესორი 1 159/01-01   05.12.2013
ვლადიმერ პაპავა პროფესორი

15/2014   19.02.2014

პროფესორი 1

ასოცირებული 

პროფესორი 6

ასისტენტ -

პროფესორი 2 80/01-01  05.06.2014

თინათინ დოლიძე 31/02013 25.02.2013

ცირა ბარამიძე

თემურ თოდუა

მურმან პაპაშვილი

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი
1

79/01-01  05.06.2014

77/01-01  16.07.2013
ასოცირებული 

პროფესორი
101/2013  09.09.2013

ასოცირებული 

პროფესორი
14

38/2013   04.03.2013
4 03/01-01  10.01.2013პროფესორი პროფესორი

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

2



ასოცირებული 

პროფესორი
1

11/01-01  28.01.2013 მაია ციციშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი 53/2013  25.03.2013

პროფესორი
1

47/01-01  02.05.2012 კახაბერ ლორია პროფესორი 76/2013 24.06.2013

პროფესორი
1

თამაზ გამყრელიძე პროფესორი

ფატიმა შეყლაშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი

დალი კანდელაკი
ასოცირებული 

პროფესორი

გიული ალასანია

ვახტანგ ლიჩელი

ასოცირებული 

პროფესორი
1

ქეთევან ლორთქიფანიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1

აპოლონ თაბუაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი
35/2014; 28.03.2014წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1

პროფესორი 3

თინათინ მარგალიტაძე 

ნინო კიღურაძე       თემურ 

კობახიძე
პროფესორი

72/2014   14.07.2014 

77/2014    17.07.2014

ასოცირებული 

პროფესორი
2

დალი ჩიტუნაშვილი 

რევაზ აბაშია

ასოცირებული 

პროფესორი
72/2014   14.07.2014

პროფესორი 1 127/01-01 30.07.2014

თამაზ მძინარაშვილი

მურმან პაპაშვილი

ლელა ალხაზიშვილი

ვაჟა ტრაპაიძე

დავით კაკულია

პროფესორი

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი 

ასოცირებული 

პროფესორი
4

39/2013 04.03.201301/01-01  10.01.2013

106/2013  23.09.2013

65/01-01  07.05.2014

პროფესორი

85/2013 15.07.2013

პროფესორი

2

ასოცირებული 

პროფესორი
2

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

2

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

3

54/01-01  31.05.2013

1

172/01-01 23.12.2013 

36/01-01 24.02.2014

85/01-01  29.07.2013



ამირან ბიბილაშვილი

ასისტენტ 

პროფესორი
1

ნანა ბარნაველი

ასისტენტ  

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1

ირინა ალხაზიშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასისტენტ 

პროფესორი
1

მარინა ქარჩხაძე

ასისტენტ  

პროფესორი

ლაბორატორიის 

გამგე 1 ნინო ჭიკაძე

ლაბორატორიის 

გამგე 989/02-03; 01.11.2013

ლაბორანტი 1 მამუკა დემეტრაშვილი ლაბორანტი 988/02-03; 01.11.2013

ინჟინერი 1 დავით ქუფარაშვილი ინჟინერი 987/02-03; 01.11.2013

ლაბორანტი 1 110/02-03  01.10.2013 იზა  მათარაშვილი ლაბორანტი 1021/02-03; 14.11.2013

პროფესორი 2

ასოცირებული 

პროფესორი 5

ასისტენტ -

პროფესორი 1 126/01-01  30.07.2014

ასოცირებული 

პროფესორი
1

ბრ.#150/01-01, 

12.11.2012
გიორგი  ჟვანია

ასოცირებული 

პროფესორი

დად. 4/2013, 

29.01.2013

4

ასოცირებული 

პროფესორი 

ნოდარ ელიზბარაშვილი 

ზურაბ სეფერთელაძე 

ასოცირებული 

პროფესორი
1

გიორგი მელაძე

95/2013 09.08.2013

ასოცირებული 

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
4

39/2013 04.03.201301/01-01  10.01.2013

2

88/02-01  06.08.2013

პროფესორიპროფესორი

102/2013 09.09.2013

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

3

125/01-01 30.07.2014   

მედიცინის 

ფაკულტეტი

32/01-01 13.03.2013 

60/01-01 18.06.2013



ასოცირებული 

პროფესორი
1

ბრ.#34/01-01, 

22.03.2013
ნინა მამამთავრიშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 73/2013, 

12.06.2013. ბრ. #975/02-

03, 30.10.2013წ.

პროფესორი 2
რევაზ გაჩეჩილაძე  ამირან 

ბერძენიშვილი
პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 თამარ საბედაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასისტენტ 

პროფესორი
2

ნანა რუხაძე                   ლაშა 

ტუღუში

ასოცირებული 

პროფესორი
1 ლელა გაფრინდაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასისტენტ 

პროფესორი
2

შორენა მამუკაძე   სოფიო 

დოლიძე

ასისტენტ 

პროფესორი

პროფესორი 1 კორნელი კაკაჩია პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
2

გიორგი გოროშიძე ვახტანგ 

ნადარეიშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 64/01-01 29.06.2011 გიორგი ყიფიანი

ასოცირებული 

პროფესორი
43/2014    19.05.2014

პროფესორი 1 90/01-01   16.06.2014

ასისტენტ 

პროფესორი
1 91/01-01   16.06.2014

სრული პროფესორი 2
მერაბ ტურავა         გიორგი 

ხუბუა
სრული პროფესორი

ალექსანდრე კუხიანიძე პროფესორი

5

სოციალურ და 

პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

იურიდიული 

ფაკულტეტი
6

4

148/01-01; 01.11.2012             

159/01-01; 27.11.2012

154/01-01, 16.11.2012 14/2013. 21.01.2013

134/2013; 09.12.2013102/01-01; 11/09.2013

122/01-01; 15.10.2013 

181/01-01;23.12.2013 

07/01-01; 17.01.2014

16/2014 19.02.2014

24/2013 18.02.2013

117/2013;  21.10.2013პროფესორი 1 71/01-01; 08.07.2013

მედიცინის 

ფაკულტეტი



ასოცირებული 

პროფესორი
2

მარიამ ცისკაძე, პაატა 

ტურავა

ასოცირებული 

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 174/01-01, 26.12.2012 დავით პატარაია

ასოცირებული 

პროფესორი 35/2013, 25.02.2013

ფაკულტეტის 

დეკანი
1

120/2013 28.10.2013 

აკ. საბ. დადგ.
ირაკლი ბურდული დეკანი 13/2013 20.12.2013 

ფაკულტ. საბჭ. ოქმი

პროფესორი 1

ასოცირებული 

პროფესორი
2

რექტორის 

მოადგილის 

თანაშემწე 

1 131/02-01; 29.10.2013 ნინო მაჩურიშვილი

რექტორის 

მოადგილის 

თანაშემწე 

გაფორმდა შრომითი 

ხელშეკრულება 

N1470/07;  19-12-2013

კოორდინატორი-

კარიერული 

განვითარების 

ცენტრის შექმნისა 

და ცენტრის 

სტრატეგიის 

შემუშავების 

მიზნით

1 129/02-01; 24.10.2013 ხათუნა ცხადაძე კოორდინატორი

გაფორმდა შრომითი 

ხელშეკრულება 

N1457/07 ; 13-12-2013

თსუ ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური

1 06/01-01 17.01.2014 მაია ადვაძე
მთავარი 

სპციალისტი

N118/02-02; 14.02.2014  

N139/02-03; 21.02.2014

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები

94/01-01  19.06.2014

იურიდიული 

ფაკულტეტი
6

154/01-01, 16.11.2012 14/2013. 21.01.2013



ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანი 1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 

135/2013 23.12.2013წ 

ფაკულტეტის 

საბჭოს სხდომის 

ოქმი #1. 13.01.2014w.

თეიმურაზ ბერიძე დეკანი

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი #3. 

27.02.2014წ. 

ხელ.#887/07; 
05.03.2014წ.

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

დეკანი 1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 

22/2014;  05.03.2014წ 

ფაკულტეტის 

საბჭოს სხდომის 

ოქმი N4; 10.03.2014წ

დარეჯან თვალთვაძე დეკანი

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი N6.  

25.04.2014წ.               ხ. 

1280/07. 16.06.2014წ.

მედიცინის 

ფაკულტეტი
დეკანი 1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 

40/2014; 24.04.2014წ 

ფაკულტეტის 

საბჭოს სხდომის 

ოქმი N41. 

25.04.2014წ

ალექსანდრე ცისკარიძე დეკანი

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი N43.  

05.06.2014წ.               ხ. 

1290/07. 18.06.2014წ 


