
 
 
 

 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის 
 

b r Z a n e b a  №1/37 
 

     ქ. თელავი                                                                                  6 თებერვალი 2013 წ 
 

     იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ  
თანამადებობებზე დანიშვნის შესახებ 

 
     „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  34-ე და 35-ე მუხლების,   
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის  ბრძანება 
№209/ნ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - იაკობ გოგებაშვილის 
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 26-ე და 27-ე მუხლების, 
აგრეთვე „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ“ 
დებულების მე-6 მუხლის, შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის, აკადემიური საბჭოს 
(06.02.2013წ.№10) ოქმის და  „აკადემიური თანამდებობების შესარჩევი საკონკურსო 
კომისიის მუშაობის რეგლამენტის“ საფუძველზე 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ 
 

1. დანიშნულ იქნან   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში აკადემიურ  თანამდებობებზე: 
 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში: 
1. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 

ა) ია ჯიმშიტაშვილი - ასოცირებული პროფესორის სრულ საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
ბ) მაია ალადაშვილი - ასისტენტ პროფესორის სრულ საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 

2. ჟურნალისტიკის მიმართულებით 
ა) ლაურა კუტუბიძე - ასოცირებული პროფესორის სრულ საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
ბ) ნინო კახაშვილი - ასოცირებული პროფესორის სრულ საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
გ) ლალი ძამუკაშვილი - ასისტენტ პროფესორის სრულ საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 

 



დ) თეა ლათიფაშვილი - ასისტენტ პროფესორის სრულ საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლაში: 
3.  ინფორმატიკის  მიმართულებით 

ა) სვიმონ ოხანაშვილი   - ასოცირებული პროფესორის - 1 საშტატო ერთეული  6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 

4.სტომატოლოგიის მიმართულებით სამი წლის ვადით 

ბ) ნანა  ნაცვლიშვილი -ასოცირებული პროფესორის - 1 საშტატო ერთეული 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2016 წლამდე; 
 

განათლების სკოლაში: 
5.პედაგოგიკის  მიმართულებით 

ა) ნინო მოდებაძე  _ სრული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 წლიდან 
6.02.2018 წლამდე;  
ბ) დავით მახაშვილი _ ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე  6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე და გადაყვანილ იქნას სრული საშტატო ერთეულიდან  ნახევარ 
საშტატო ერთეულზე; 
გ) შორენა ძამუკაშვილი _ ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე. 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
დ) გივი ეჟიშვილი _ ასისტენტ პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე  6.02.2013 წლიდან 
6.02.2018 წლამდე; 

6.მეთოდიკების  მიმართულებით 
ა) ნინო ნახუცრიშვილი _ სრული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე (მათემატიკის 
სწავლების მეთოდიკა) 6.02.2013 წლიდან 6.02.2018 წლამდე და გადაყვანილ იქნას სრული 
საშტატო ერთეულიდან  ნახევარ საშტატო ერთეულზე; 
ბ) ნანა ბლუაშვილი _ ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე. (ინგლისური 
ენის სწავლების მეთოდიკა)  6.02.2013 წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
გ) ნათია გაბაშვილი _ ასისტენტ პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე.(ინგლისური ენის 
სწავლების მეთოდიკა) 6.02.2013 წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
დ) დარეჯან გაგნიძე - ასისტენტ პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე.(ხელოვნების 
სწავლების მეთოდიკა) 6.02.2013 წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 

7.ფსიქოლოგიის მიმართულებით 
ა) ნინო ბასილაშვილი _ ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე  6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
ბ) ქეთევან კახიანი _ ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
გ) ია ჩაქიაშვილი-კალმახელიძე _ ასისტენტ პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე 
6.02.2013 წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 

 
აგრარულ მეცნიერებათა სკოლაში: 

8.სოფლის მეურნეობის (აგრონომიის) მიმართულებით 
ა) მანანა კევლიშვილი - ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე  6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში: 
9.inglisuri enis mimarTulebiT 

ა) Tamar miqelaZe – asistent – profesoriს 1 saStato erTeulზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
ბ) ana gigauri - asistent profesoriს 1 saStato erTeulზე 6.02.2013 წლიდან 
6.02.2018 წლამდე; 

10.germanuli enis mimarTulebiT: 
ა) manana napireli – asocirebuli profesoriს 1 saStato erTeulზე 6.02.2013 
წლიდან 6.02.2018 წლამდე; 
 

2. დაევალოს უნივერსიტეტის საქმისწარმოებისა და საკადრო საკითხთა სამსახურს 
შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება; 

3. პირებს რომლებმაც კონკურსის შედეგად ვერ დაიკავეს აკადემიური თანამდებობები 
უფლება აქვთ 3 დღის ვადაში (7,8,9 თებერვალი) გაასაჩივრონ შედეგები 
უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოში, შემდეგ კი საქარტველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით თელავის რაიონულ სასამართლოში; 

4. ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე; 
       5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
       6.  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში თელავის 
           რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №43) 

 
 
   
 
 
          უნივერსიტეტის რექტორი                                                       თინათინ ჯავახიშვილი 
 
 
 


