
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

1
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი

ასოცირებული 

პროფესორი
2 104/01-01. 06.07.2015 

დადგ. 122/2015 

30.11.2015                დადგ. 

11/2016 10.02.2016

ასოცირებული 

პროფესორი
1 დავით მაზიაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასისტენტ -

პროფესორი
2

ლელა ებრალიძე                  

ანა ლეთოდიანი

ასისტენტ -

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 100/01-01. 30.06.2015 ნინო თომაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასისტენტ -

პროფესორი
3 101/01-01. 30.06.2015

შოთა ასათიანი             თამარ 

აფციაური              გაგა 

ლომიძე

ასისტენტ -

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 194/01-01; 21.10.2015

ასისტენტ -

პროფესორი
1 195/01-01; 21.10.2015

პროფესორი 1 დალი ნიკოლაიშვილი პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი

2

თამარ ჭელიძე       

თეიმურაზ 

მანჯაფარაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასისტენტ -

პროფესორი 1 15/01-01. 23.01.2015
გიორგი ჯიბუტი

ასისტენტ -

პროფესორი

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

(კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები

01/01-01.  08.01.2015 

02/01-01. 08.01.2015

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

2

დადგ. 45/2015 

06.04.2015წ.

დადგ. 37/2015 

09.03.2015წ.

დადგ. 91/2015 

14.09.2015წ.              დადგ. 

104/2015 28.09.2015წ

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

3

16/01-01. 23.01.2015



ასოცირებული 

პროფესორი

1 89/01-01. 06.10.2015 ეკატერინე ბაკურაძე
ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 93/2015 

14.09.2015წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
8

90/01-01. 06.10.2015 

108/01-01. 09.07.2015

რუსუდან მესხია            

პეტრე ბაბილუა                                      

ზაზა ხეჩინაშვილი           

პაპუნა ქარჩავა                 

გიორგი დვალაშვილი    ლევ 

გეონჯიანი                  ლევან 

შოშიაშვილი              მაია 

გაიოზიშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 93/2015 

14.09.2015წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
5 10/01-01. 01.02.2016

ასისტენტ 

პროფესორი
6 17/01-01. 26.01.2015

თეა მჟავანაძე               მარინე 

ლომიძე                ნინო 

ჭალაგანიძე ვალერიან 

დოლიძე  ავთანდილ 

ტუკვაძე ალექსანდრე 

წურწუმია

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 46/2015 

06.04.2015წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
2 185/01-01. 13.10.2014

მარინა ბურძენიძე ნათელა 

დონაძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 28/2015 

23.02.2015წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
1 99/01-01. 30.06.2015 ანზორ სახვაძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 103/2015 

28.09.2015წ.

ასისტენტ 

პროფესორი
1 76/01-01. 22.05.2015 სოფიო პეტრიაშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 103/2015 

28.09.2015წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
2 157/01-01. 11.09.2015

ასისტენტ 

პროფესორი
2 127/01-01. 29.07.2015

პროფესორი 1 226/01-01. 17.12.2015წ.

ასისტენტ 

პროფესორი
2 227/01-01. 17.12.2015წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
1 15/01-01. 11.02.2016

პროფესორი 2
 პაატა ტურავა                    

ირმა ხარშილაძე
პროფესორი

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

3

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

4

03/01-01  08.01.2015
დადგ. 44/2015 

23.03.2015წ.

იურიდიული 

ფაკულტეტი
5



ასოცირებული 

პროფესორი
1 ლელა ჯანაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 25/01-01  02.04.2015 ირა აქუბარდია

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 51/2015წ 

04.05.2015წ

ასოცირებული 

პროფესორი
2 110/01-01  14.07.2015

ხათუნა ლორია   ეკატერინე 

ქარდავა   

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 92/2015წ 

14.09.2015წ

ასისტენტ 

პროფესორი
23 220/01-01. 08.12.2015.

გიორგი რუსიაშვილი თამარ 

ზოიძე              გიორგი 

მახარობლიშვილი ნატალია 

მოწონელიძე გიორგი 

სვანაძე          ქეთევან 

ქოჩაშვილი     ნათია 

ჩიტაშვილი         ლევან 

ხარანაული ლავრენტი 

მაღლაკელიძე ირინე 

ხერხეულიძე       ბესიკ 

მეურმიშვილი თემური 

ცქიტიშვილი  ნინო 

გოგნიაშვილი გიორგი 

გორაშვილი        თამარ 

გვარამაძე                   გია 

გოგიბერიძე          ირაკლი 

კახიძე                მარიამ 

ხოფერია              ელზა 

ჩაჩანიძე           სულხან 

ონიანი             მარიამ 

კევლიშვილი       ნინო 

რუხაძე                            მაკა 

ნუცუბიძე

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 19/2016წ 

17.02.2016წ

03/01-01  08.01.2015
დადგ. 44/2015 

23.03.2015წ.

იურიდიული 

ფაკულტეტი
5



ასისტენტი 20 220/01-01. 08.12.2015.

აკაკი გაწერელია              

დიანა ბერეკაშვილი 

ეკატერინე ლაფაჩი 

დიმიტრი საძაგლიშვილი 

ლევან ჯანაშია          

დემეტრე ეგნატაშვილი 

სერგი ჯორბენაძე     გიორგი 

ამირანაშვილი თამარ 

ბერიშვილი    გიორგი 

ჩაკვეტაძე              მაკა 

ხოდელი                       ანრი 

ოხანაშვილი           მაგდა 

ტატიშვილი     გიორგი 

დგებუაძე        თამარ 

ღვამიჩავა          ზურაბ 

მაჭარაძე                     ანა 

წიგნაძე                         ირინე 

აღაპიშვილი            საბა 

ფიფია                 დიმიტრი 

გეგენავა

ასისტენტი
დადგ. 19/2016წ 

17.02.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
5

06/01-01.  15.01.2015 

13/01-01. 21.01.2015

ეკატერინე ფირცხალავა 

ირინე ჟვანია                ხათუნა 

მარწყვიშვილი      ია 

აფთარაშვილი          ირინე 

გედევანიშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 43/2015  

16.03.2015წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1 88/01-01. 10.06.2015 ირაკლი იმედაძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 85/2015  

04.09.2015წ

პროფესორი 2 190/01-01. 05.10.2015
ლალი სურმანიძე         იამზე 

კუტალაძე
პროფესორი

დადგ. 127/2015  

14.12.2015წ

ასოცირებული 

პროფესორი
6 18/01-01. 17.02.2016

ასოცირებული 

პროფესორი
1 169/01-01. 18.09.2015 ზურაბ ჩხაიძე

ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. 3/2016  18.01.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1 05/01-01. 18.01.2016

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

6

იურიდიული 

ფაკულტეტი
5

7
მედიცინის 

ფაკულტეტი



სასწავლო პროცესის 

მართვის 

დეპარტამენტი

სასწავლო 

პროცესის მართვის 

განყოფილების 

მთავარი 

სპეციალისტი

1 184/02-01. 31.12.2014 მარიამ ნაცვლიშვილი

სასწავლო 

პროცესის მართვის 

განყოფილების 

მთავარი 

სპეციალისტი

ბრძ. 44/02-03 30.01.2015წ.                   

ხელ 614/07;                                   

13.02.2015წ

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

დეკანი 1 თამარ  გაგოშიძე დეკანის მ/შ

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი #1. 

07.10.2014წ.               ხელ. 

1927/07. 17.10.2014წ.

სოციალურ და 

პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

დეკანი 1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 

111/2014. 10.23.2014წ .

თამარ დოლბაია დეკანი

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი #14. 

23.12.2014წ. 

ხელ.#2277/07; 
29.12.2014წ.

ენების შემსწავლელი 

ცენტრი
მასწავლებელი 3 107/02-01. 16.09.2015წ

თამარ ცხვიტავა              

ლელა დუმბაძე                 

ნინო ბაგრატიონ - 

დავითაშვილი

მასწავლებელი
ბრძ. 775/02-03 

30.09.2015წ.                   

ადმინისტრაცია 
ადმინისტრაციის 

ხელმძღავნელი  
1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 

109/2015; 26.10.2015წ 

კვების ობიექტი

1) საწყობის 

ოპერატორი .           

2) მოლარე 

ოპერატორი.            

3) ხაზის 

ოპერატორი.             

4) მზარეული.           

5) მზარეულის         

დამხმარე.                   

6) მცხობელი.            

7) დამლაგებელი.     

8) ჭურჭლის 

მრეცხავი.

8 137/02-01; 19.10.2015წ

კონკურსის საფუძველზე  

პერსონალის შერჩევა არ 

მოხდა

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები



ბიბლიოთეკა

,,საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის (1918-

1921წწ.) 

შემსწავლელი 

ცენტრი - 

ბიბლიოთეკის"  

გამგე

1 185/02-01. 24.11.2015წ. ირაკლი ირემაძე

,,საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის (1918-

1921წწ.) 

შემსწავლელი 

ცენტრი - 

ბიბლიოთეკის"  

გამგე

ბრძ. 993/02-03 

14.12.2015წ.                   

ხელ 2263/07;                                   

16.12.2015წ

ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკარი 1 185/02-01. 24.11.2015წ. სალომე ჭანტურიძე ბიბლიოთეკარი

ბრძ. 992/02-03 

14.12.2015წ.                   

ხელ 2264/07;                                   

16.12.2015წ

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური

მთავარი 

სპეციალისტი
2 203/02-01. 16.12.2015წ.

თინათინ გაბრიჩიძე 

ქრისტინე ჩიხლაძე

მთავარი 

სპეციალისტი

ბრძ. 66/02-03 28.01.2016წ.                   

ხელ 450/07;                                   

10.02.2016წ.                   

ხელ  451/07;                                   

10.02.2016წ.


