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სსიპ საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

 
სსიპ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის რექტორის 

 
ბ რ  ძ ა ნ ე ბ ა      № 1/415 

ქ. თელავი                               26 აგვისტო 2014 წ. 
 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  აკადემიურ 
თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის კონკურსანტთა შემდეგ 

ეტაპზე  დაშვების შესახებ 
 

    „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე, 34-ე და 35-ე მუხლების,  
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N122/ნ-ე 
ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის“- „შემდგომში  
უნივერსიტეტის“ - წესდების  25-ე, 26-ე, აგრეთვე, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 
საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული „აკადემიური პერსონალის სამსახურში 
მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მუხლი 4.2 „ბ“ ქვეპუნქტის,  აკადემიური 
საბჭოს 2014 წლის 10 ივლისის დადგენილების, უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 11 
ივლისის N1/328 ბრძანების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 21 აგვისტოს 
N24 ოქმის  და 2014 წლის 11 ივლისს  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 
გამოცხადებული კონკურსის  კონკურსანტთა საბუთების მიმღები კომისიის თავმჯდომარის 
მანანა ბეჟანიშვილის წარდგინების (26.08.2014წ. N1009) საფუძველზე:  

 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ 

1. სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ 
თანამდებობათა დასაკავებელად გამოცხადებული კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მიმართულებების 
მიხედვით დაშვებულ იქნენ: 

1.1 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
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ა. ქართული ენის მიმართულება 
 პროფესორის სამ საშტატო ერთეულზე; 

ნუნუ გელდიაშვილი; 
ქეთევან გიგაშვილი; 
როინ ჭიკაძე; 
 

 ასოცირებული პროფესორის სამ საშტატო ერთეულზე; 
მარიამ ცისკარიშვილი; 
მაყვალა მიქელაძე; 
ლია ტალახაძე; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე; 
ელენე ფილაშვილი; 
მზია გიგაშვილი; 

 
ბ. ქართული ლიტერატურის მიმართულება 

 
 პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე; 

ნინო კოჭლოშვილი; 
ნინო სოზაშვილი; 
 

 ასოცირებული პროფესორის ოთხ საშტატო ერთეულზე; 
ნინო გოგიაშვილი; 
სოფიო არსენიშვილი; 
ნინო გიორგაძე; 
ნანა რჩეულიშვილი; 
ისაკო (რამაზ) მეფარიშვილი; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე; 
თინათინ თუშაბრამიშვილი; 
ნუგზარ ჩიკვაიძე; 

გ. ისტორიის მიმართულება 
 პროფესორის ოთხ საშტატო ერთეულზე; 

ავთანდილ ღელაღუტაშვილი; 
თეიმურაზ ვახტანგიშვილი; 
თენგიზ სიმაშვილი; 
გიორგი გოცირიძე; (მინდობილობით პაატა გოცირიძე); 
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 ასოცირებული პროფესორის ექვს საშტატო ერთეულზე; 
მალხაზ ცირეკიძე; 
მადონა ქებაძე; 
თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი; 
ზაურ გუმაშვილი; 
ალექსანდრე მოსიაშვილი; 
ალექსანდრე ოთარაშვილი; 
დარეჯან მაისურაძე; 

 ასისტენტ-პროფესორის ოთხ საშტატო ერთეულზე; 
მაია ბურდიაშვილი; 
დოდო ონიკაძე; 
ნუნუ მიქელაძე; 
დავით ჯავახიშვილი; 

 ასისტენტის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
გიორგი ლაღიაშვილი; 

დ. ინგლისური ენის მიმართულება 
 

 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
მანანა ღარიბაშვილი; 
 

 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
ქეთევან შაშვიაშვილი; 
ეკა კაციაშვილი; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
შორენა ლაზვიაშვილი; 
ნატალია ბურდული; 
 

 ასისტენტის ოთხ საშტატო ერთეულზე; 
თამარ შიუკაშვილი; 
ნინო ძამუკაშვილი; 
ია ნადირაძე; 
ია კევლიშვილი; 

 
ე. გერმანული ენის მიმართულება 

 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

ცისანა მოდებაძე (მინდობილობით ფატიმა მოდებაძე) 
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ვ. ფრანგული ენის მიმართულება 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

ინგა ტყემალაძე; 
 ასისტენტის ერთ საშტატო ერთეულზე 

თინათინ ბერიაშვილი; 
 

ზ. საზღვარგარეთის ლიტერატურის მიმართულება 
 

 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
შორენა ვახტანგიშვილი; 
ელისო ჭიჭიაშვილი; 

 
თ. რუსული ენისა და ლიტერატურის მიმართულება 

 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
სედა ასატუროვა; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
მედეა მეტრეველი; 
ნათელა ღუდუშაური; 
 

 ასისტენტის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
მანანა ღამბაშიძე; 
 

1.2  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულება 
 

 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

მაია აბდელანი; 
თამარ მიქელაძე; 

 
 

1.3  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი  

ა. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება 
 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

ია ჯიმშიტაშვილი; 
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 ასოცირებული პროფესორის სამ საშტატო ერთეულზე; 
ნანა რინკიაშვილი; 
ნანული ხიზანიშვილი; 
მაია ალადაშვილი; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე; 
სოლომონ რამაზაშვილი; 
ვასილ ხიზანიშვილი; 
 

ბ. ფილოსოფიის მიმართულება 
 

 ასოცირებული პროფესორის სამ საშტატო ერთეულზე; 
ირმა შიოშვილი; 
ელიზბარ ელიზბარაშვილი; 
გიორგი სიბაშვილი; 

 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
ნატალია ბიწაძე; 
 

გ. ტურიზმის მიმართულება 
 

 ასოცირებული პროფესორის სამ საშტატო ერთეულზე; 
თამარ ზუბიტაშვილი; 
თამარ თამარაშვილი; 
ნელი ცქიტიშვილი; (მინდობილობით ქეთევან მექვევრიშვილი); 
თამარ ბაჩიაშვილი; 

 
დ. ჟურნალისტიკის მიმართულება 

 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

ლალი ძამუკაშვილი; 
 
                               ე. პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება 

 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

შალვა ჭკადუა; 

 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
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ნათელა ბასილაშვილი; 

 

1.4  აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 
ა. აგრონომიის მიმართულება 
 

 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
ნოდარ ჩხარტიშვილი; 
 

 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
ნიკოლოზ სულხანიშვილი; 

 

ბ. ალკოჰოლიანი პროდუქტების  ტექნოლოგიის მიმართულება 
 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

მათე ჯავახიშვილი; 
 

 ასოცირებული პროფესორის ოთხ საშტატო ერთეულზე; 
ლეილა ბედიანიძე; 
ლელა წიკლაური; 
მარიამ ხოსიტაშვილი; 
გაგა ბუიშვილი; 
შოთა მათიაშვილი; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
ნინო ვეფხიშვილი; 
 

გ. უალკოჰოლო პროდუქტების  ტექნოლოგიის მიმართულება 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

ირა შილდელაშვილი; 
 
 
         დ. ქიმიის მიმართულება 
 

 ასოცირებული პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე; 
მზია ღაღოლიშვილი; 
გიული ანდრონიკაშვილი; 
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                          ე. სატყეო საქმის მიმართულება 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

           ალექსანდრე აფციაური 

 

1.5  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

ა. ბიოლოგიის მიმართულება 
 

 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
თეა მჭედლური; 

 
ბ. ეკოლოგიის მიმართულება 

 
 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

თამარ ნადირაძე; 
 

 ასისტენტის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
გვანცა ბერუაშვილი; 

 
 
გ. გეოგრაფიის მიმართულება 

 

 პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
ელიზბარ ელიზბარაშვილი; 
 

 ასოცირებული პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე; 
ნანა ბერძენიშვილი; 
იზოლდა ჭინჭარაშვილი; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
ვლადიმერ გორგიშელი; 

 
დ. მათემატიკის მიმართულება 

 

 ასოცირებული პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე; 
მერაბ აღნიაშვილი; 
დიანა მჭედლიშვილი; 
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 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
აკაკი ჭანკოტაძე; 

 
ე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულება 

 

 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 
მარიამ ზაქარიაშვილი; 

 ასისტენტ-პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე. 
თამაზ ლაჩაშვილი; 
რუსუდან ფირანიშვილი; 

 

ვ. ფიზიკის მიმართულება 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

ზურაბ როსტომაშვილი; 
გიორგი ჭონიშვილი; 
 

 ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე. 
ნინო ჟონჟოლაძე; 
ანნა აბაშიძე; 
 
 

ზ. ჯანდაცვის მიმართულება 
 ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე; 

მარადი ბურდული; 
 ასისტენტის ერთ საშტატო ერთეულზე. 

გიორგი შენგელიძე; 
 
 

2. დაევალოს უნივერსიტეტის კაცელარიას შესაბამისი ღონისძიებების  განხორციელება; 
3. დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს (თ.ხოტენაშვილი) 

ბრძანების ვებგვერდზე განთავსება; 
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლის  დღიდან ერთი    თვის ვადაში  თელავის 

რაიონულ სასამართლოში  (მის: ქ.თელავი, დ.  აღმაშენებლის N 41). 
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწესითანავე. 

 
 
                 უნივერსიტეტის რექტორი:                                           /ავთანდილ   ღელაღუტაშვილი/ 


