
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

ასოცირებული 
პროფესორი

4 270/01-01; 01.11.2018წ

ნანა კაციტაძე                                     
ეკა ჩოხელი                                   

ლალი ხიხაძე                              
მარინე კობალავა

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N35/2019 
26.03.2019წ

პროფესორი 2 299/01-01; 06.12.2018წ
ვლადიმერ პაპავა ავთანდილ 

სილაგაძე
პროფესორი დადგ.N9/2019 31.01.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 2/01-01; 09.01.2019წ მანანა ლობჟნიძე
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N32/2019 

26.03.2019წ

პროფესორი 1 111/01-01; 15.03.2019წ დემურ სიჭინავა პროფესორი
დადგ.N91/2019წ  

22.07.2019წ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები 
(კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები

  
 



ასოცირებული 
პროფესორი

13 112/01-01; 15.03.2019წ

თეა მუნჯიშვილი             
მარინა ჩავლეიშვილი  

გულნაზ ერქომაიშვილი  
მალხაზ ჩიქობავა              
ნაზირა კაკულია              
მურმან ცარციძე              
ნუგზარ პაიჭაძე                

გიული ქეშელაშვილი ვასილ 
კიკუტაძე            ბაბულია 
მღებრიშვილი იზოლდა 

ჭილაძე              მარინა 
მაისურაძე              მერაბ 

ჯიქია

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N91/2019წ  
22.07.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

4 264/01-01; 21.10.2019წ

ლელა ბახტაძე                           
თამაზ ზუბიაშვილი               

რამაზ ფუტკარაძე  რუსუდან 
სეთურიძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N147/2019წ  
23.12.2019წ

პროფესორი 1 174/01-01; 25.07.2018წ ინესა მერაბიშვილი პროფესორი
დადგ.N203/2018 

24.09.2018წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 180/01-01; 02.08.2018წ ანა ხარანაული
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N203/2018 

24.09.2018წ

პროფესორი 3 325/01-01; 28.12.2018წ
თინათინ დოლიძე                
მურმან პაპაშვილი                     

ცირა ბარამიძე
პროფესორი

დადგ.N23/2019 
04.03.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 326/01-01; 28.12.2018წ მაია ციციშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N23/2019 

04.03.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

2 327/01-01; 28.12.2018წ  ანა ლეთოდიანი               
ლელა ებრალიძე             

ასისტენტ -
პროფესორი

დადგ.N23/2019 
04.03.2019წ

პროფესორი 1 94/01-01; 19.04.2019წ კახაბერ ლორია პროფესორი
დადგ.N74/2019 

17.06.2019წ

პროფესორი 1 109/01-01; 13.05.2019წ თამაზ გამყრელიძე პროფესორი
დადგ.N86/2019 

22.07.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 110/01-01; 13.05.2019წ დალი კანდელაკი                   
ფატიმა შეყლაშვილი

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N86/2019 
22.07.2019წ

ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

2

ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტი

1



პროფესორი 2 138/01-01; 07.06.2019წ გიული ალასანია                 
ვახტანგ ლიჩელი

პროფესორი
დადგ.N107/2019 

06.09.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 139/01-01; 07.06.2019წ ქეთევან ლორთქიფანიძე
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N107/2019 

06.09.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 140/01-01; 07.06.2019წ თამარ აფციაური
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N107/2019 

06.09.2019წ

პროფესორი 1 310/01-01; 14.12.2018წ თამაზ მძინარაშვილი პროფესორი
დადგ.N22/2019 

04.03.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

4 311/01-01; 14.12.2018წ

ამირან ბიბილაშვილი დავით 
კაკულია                       ლელა 
ალხაზიშვილი              ვაჟა 

ტრაპაიძე 

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N22/2019 
04.03.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 17/01-01; 23.01.2019წ გიორგი ჯიბუტი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N34/2019 

26.03.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 24/01-01; 29.01.2019წ ელენე თავდიშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N40/2019 

04.04.2019წ

პროფესორი 2 106/01-01; 13.05.2019წ ნოდარ ელიზბარაშვილი 
ზურაბ სეფერთელაძე

პროფესორი
დადგ.N87/2019 

22.07.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 107/01-01; 13.05.2019წ ირინა ხუციშვილი              
გიორგი მელაძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N87/2019 
22.07.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

9 108/01-01; 13.05.2019წ

მაია გაიზიშვილი                  
გიორგი დვალაშილი  

რუსუდან მესხია                     
პეტრე ბაბილუა                        

ზაზა ხეჩინაშვილი                 
პაპუნა ქარჩავა                        

ლევან შოშიაშვილი                
ლევ გეონჯიანი                  

ზურაბ შერმადინი

ასისტენტ -
პროფესორი

დადგ.N87/2019 
22.07.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 128/01-01; 28.05.2019 ბუციკო ჩხარტიშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N87/2019 

22.07.2019წ

3

 
 

ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი



ასისტენტ -
პროფესორი

3 129/01-01; 28.05.2019 ლევან რუსიშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N87/2019 

22.07.2019წ

პროფესორი 2 291/01-01; 21.11.2018წ ამირან ბერძენიშვილი რევაზ 
გაჩეჩილაძე

პროფესორი
დადგ.N17/2019 

11.02.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 16/01-01; 23.01.2019წ თენგიზ ვერულავა
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N50/2019 

06.05.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 38/01-01; 13.02.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

4 39/01-01; 13.02.2019წ
ვალერიან დოლიძე                

მარინე ლომიძე                          
თეა მჟავანაძე

ასისტენტ -
პროფესორი

დადგ.N50/2019 
06.05.2019წ

პროფესორი 1 187/01-01; 23.07.2019წ ალექსანდრე კუხიანიძე პროფესორი
დადგ. N127/2019  

28.10.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 176/01-01; 09.07.2019წ მედეა ბადაშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. N120/2019  

23.09.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 167/01-01; 05.07.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 247/01-01; 09.10.2019წ ლელა გაფრინდაშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. N144/2019  

18.12.2019წ

პროფესორი 1 327/01-01; 25.12.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 332/01-01; 30.12.2019წ

პროფესორი 2 313/01-01; 18.12.2018წ მერაბ ტურავა                        
გიორგი ხუბუა

პროფესორი
დადგ.N13/2019 

11.02.2019წ

პროფესორი 1 6/01-01; 14.01.2019წ ლაშა ბრეგვაძე პროფესორი
დადგ.N24/2019 

04.03.2019წ

სოციალურ და 
პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

4

 

  
 

 



ასოცირებული 
პროფესორი

1 323/01-01; 27.12.2018წ დავით პატარაია
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N24/2019 

04.03.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

3 116/01-01; 15.05.2019
გიორგი რუსიაშვილი 

ირაკლი კახიძე                  
ლავრენტი მალაკელიძე

ასოცირებული 
პროფესორი

დადგ.N78/2019 
01.07.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

2 196/01-01; 01.08.2019წ მაკა ხოდელი                          
ზურაბ მაჭარაძე

ასისტენტ -
პროფესორი

დადგ. N119/2019  
23.09.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 15/01-01;  23.01.2019წ ირინე გედევანიშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N39/2019 

04.04.2019წ

პროფესორი 1 316/01-01; 17.12.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

2 53/01-01; 26.02.2019წ
ქეთევან ასათიანი               

ვახტანგ გოდერძიშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ.N47/2019 

06.06.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

2 54/01-01; 26.02.2019წ
შალვა გიუაშვილი                     

აკაკი აბუთიძე
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ.N47/2019 

06.06.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 121/01-01; 22.05.2019 ნინა მამამთავრიშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. N89/2019  

22.07.2019წ

ასისტენტ -
პროფესორი

1 180/01-01; 15.07.2019წ თამარ ლეკაშვილი
ასისტენტ -

პროფესორი
დადგ. N105/2019  

06.09.2019წ

ასოცირებული 
პროფესორი

1 217/01-01; 11.09.2019წ გიორგი საათაშვილი
ასოცირებული 

პროფესორი
დადგ. N137/2019  

18.11.2019წ

6

5

ფსიქოლოგიისა და 
განათლების 

მეცნიერებათა

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები

იურიდიული 
ფაკულტეტი

მედიცინის 
ფაკულტეტი

7



1 ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

1
დადგ. N133/2019; 

18.11.2019წ
ლაშა საღინაძე ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი
დადგ. N148/2019; 

23.12.2019წ

მთავარი 
სპეციალისტი

1  N20/02-01; 29.01.2019წ თეა გოგინაშვილი მთავარი 
სპეციალისტი N121/01-03 18.02.2019

უფროსი 
სპეციალისტი

1  N20/02-01; 29.01.2019წ ვაჟა დათუაშვილი უფროსი 
სპეციალისტი  N122/01-03 18.02.2019

უფროსი 
სპეციალისტი 
(შტატგარეშე 

2 71/02-01; 08.04.2019წ

შესყიდვების 
განყოფილების 
უფროსი

1 149/02-01; 10.07.2019წ

საფინანსო 
დეპარტამენტი- 

შესყიდვების 
განყოფილება 

უფროსი 
სპეციალისტი 
(შტატგარეშე 
პოზიცია)

2 165/02-01; 07.08.2019წ

საფინანსო 
დეპარტამენტი- 

შესყიდვების 
განყოფილება 

უფროსი 
სპეციალისტი 
(შტატგარეშე 
პოზიცია)

1 185/02-01; 02.09.2019წ

თსუ ბიბლიოთეკა
განყოფილების 
გამგე

1 217/02-01; 10.10.2019წ

თსუ ბიბლიოთეკა
განყოფილების 
გამგე

1 279/02-01; 06.11.2019წ მანუჩარ გუნცაძე განყოფილების 
გამგე

N1031/02-03; 26.11.2019წ

თსუ ბიბლიოთეკა

უფროსი 
სპეციალისტი 
(შტატგარეშე 
პოზიცია)

2 260/02-01; 04.12.2019წ გოგინაშვილი თორნიკე 
გომელაური ლაშა

უფროსი 
სპეციალისტი 
(შტატგარეშე 
პოზიცია)

ხ. N2050/07; 24.12.2019წ.                            
ხ. N2051/07; 24.12.2019წ

ცოდნის გადაცემისა და 
ინოვაციების ცენტრი

საფინანსო 
დეპარტამენტი- 

შესყიდვების 
განყოფილება 



პროფესიული 
განათლების ცენტრი

სპეციალისტი 
(შტატგარეშე 
პოზიცია)

1 290/02-01; 24.12.2019წ თეონა ჭკუასელი
სპეციალისტი 
(შტატგარეშე 
პოზიცია)

ხ. N135/07; 29.01.2020
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