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იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი დიდი ტრადიციების მქონე ერთ-ერთი 
წამყვანი უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში.  
განათლების, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 
სამართლის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო, 
ჰუმანიტარულ, აგრარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტებზე მოქმედებს სადოქტორო, სამაგისტრო, 
საბაკალავრო, პროფესიული აკრედიტებული 
პროგრამები. თესაუს მრავალი პარტნიორი 
უნივერსიტეტი ჰყავს როგორც საზღვარგარეთ, ისე 
საქართველოში, რომლებთან ერთადაც ჩართულია 
საერთაშორისო პროექტებში: TEMPUS, ERASMUS 
MUNDUS, BOM UP, SUTOMA და სხვა., რომლებიც 
ემსახურება როგორც სწავლების ხარისხის ამაღლებას, 
ისე სტუდენტთა და პროფესორთა გაცვლით 
პროგრამებს. თელავის უნივერსიტეტს აქვს კარგი 
მატერიალური ბაზა (ოთხი სასწავლო კორპუსი, 
ბიბლიოთეკა, სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიები, 
კომპიუტერული ცენტრები, სპორტული დარბაზები...) 
და აკადემიური რესურსი, რაც უზრუნველყოფს 
სტუდენტთა კვალიფიციურ სპეციალისტებად 
მომზადებას. 

რედაქტორი: ნელი ცქიტიშვილი 
დიზაინი/ფოტო: გიორგი ბეჟანიშვილი

E-mail: pr@tesau.edu.ge

ისტორია
ქართული ენა და ლიტერატურა 

ინგლისური ენა და ლიტერატურა 

ფრანგული ენა და ლიტერატურა
გერმანული ენა და ლიტერატურა

საჯარო მმართველობა
ბიზნეს ადმინისტრირება

ჟურნალისტიკა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ტურიზმი
ბიოლოგია 

გეოგრაფია
ეკოლოგია 

ფიზიკა
მათემატიკა 

სტომატოლოგია 

დაწყებითი განათლება
სპორტი

აგრონომია
სასურსათო ტექნოლოგია

სატყეო საქმე 
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                 აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  ერთ-ერთი პერსპექტიული 
ფაკულტეტია საქართველოსა და კახეთის რეგიონისათვის, რადგან 
სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტული დარგია. ეს კი უზრუნველყოფს 
სწავლის დასრულების შემდგომ სპეციალისტთა დასაქმებას.
   ფაკულტეტს ემსახურებიან კვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებლები, 
ხორციელდება  საერთაშორისო პროექტები, სწავლის პარალელურად  
შესაძლებელია პრაქტიკა  როგორც კახეთში, ისე უცხოეთში.  
   ფაკულტეტი უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობისა და 
ქიმია-ტექნოლოგიის ლაბორატორიებით, სტუდენტთა  სასწავლო 
საწარმოო პრაქტიკების ობიექტებით: უნივერსიტეტის სასოფლო- 
-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი, ღვინის კომპანია ,, შუხმან-ვაინს-ჯორჯია“, 
შპს ,,შუმი“, შპს ,,ნორმა“ და სხვა.

swavleba mimdinareobs Semdeg saganmanaTleblo programebze:
profesiuli ganaTleba:  მეტყევე (ტყის მჭრელი, ტაქსატორი)
bakalavriati: სასურსათო ტექნოლოგია, სატყეო საქმე, აგრონომია
magistratura: კვების პროდუქტების ტექნოლოგია (სასმელების 
ტექნოლოგია,  სურსათის უვნებლობა), აგროეკოლოგია
doqtorantura: ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების 
წარმოების ტექნოლოგია

საკონტაქტო ინფორმაცია:
უნივერსიტეტის მესამე კორპუსი III სართული
ელ ფოსტა:agriculture@tesau.edu.ge
ტელეფონი 0(350) 23 36 70

                   ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიური 
რესურსების თვალსაზრისით, ყველაზე წარმომადგენლობითია 
უნივერსიტეტში - აქ მოღვაწეობს 5 სრული პროფესორი, 16 ასოცირებული 
პროფესორი და 8 ასისტენტ პროფესორი, რაც, თავისთავად, 
უზრუნველყოფს სწავლების მაღალ დონეს. ამ ყოველივეს ხელს უწყობს 
საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები, პარტნიორი უნივერსიტეტები, 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები, თანამედროვე მატერიალურ 
-ტექნიკური ბაზა:  არქეოლოგიის კაბინეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი, 
ფრანკოფონიის  კაბინეტი, ბიბერახის ოთახი, ლინგაფონიის კაბინეტი,  
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მეგობრობის ენათა ცენტრი. 
ფაკულტეტზე ფუნქცონირებს პროგრამა: “ქართული, როგორც მეორე ენა 
არაქართულენოვან აბიტურიენტთათვის.”

swavleba mimdinareobs Semdeg saganmanaTleblo programebze:
bakalavriati: ისტორია, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური 
ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა და ლიტერატურა, ფრანგული ენა და 
ლიტერატურა
magistratura:  ახალი და უახლესი ისტორია, ტიპოლოგიური 
ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე
doqtorantura:  ახალი და უახლესი ისტორია, ტიპოლოგიური 
ლინგვისტიკა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
უნივერსიტეტის I კორპუსი III სართული
ელ ფოსტა:humanities@tesau.edu.ge
ტელეფონი 0(350) 27 32 66



                      განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ერთ-ერთი 
წარმატებული ფაკულტეტია უნივერსიტეტში, რომელიც ამზადებს 
განათლების სფეროს მაღალკვალიფიციურ კადრებს. აქ სწავლება 
მიმდინარეობს პროფესიულ, საბაკალავრო, სამაგისტრო და 
სადოქტორო პროგრამებზე.
    სტუდენტთა განკარგულებაშია ინტერნეტის ქსელში ჩართული 
კომპიუტერული კლასები, ხელოვნების, მუსიკის, 
ბუნებისმეტყველების, შრომის კაბინეტები; სპორტულ- 
გამაჯანსაღებელი მოწყობილობებით აღჭურვილი სპორტული 
დარბაზი და მოედნები. 

swavleba mimdinareobs Semdeg saganmanaTleblo programebze:
profesiuli ganaTleba:  ტექსტილის დიზაინი(IV,V საფეხური), 
სამოსის დიზაინი (III,IV,V საფეხური), თექის ხელოსანი (III საფეხური).
bakalavriati: დაწყებითი განათლება, სპორტი
magistratura: საგნის სწავლების მეთოდიკა (ფიზიკის, მათემატიკის, 
ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, ქიმიის, გერმანული ენის, ინგლისური ენის, ქართული ენისა 
და ლიტერატურის მიმართულებით)

doqtorantura: განათლება (სპეციალობები: განათლების მეცნიერებები;   
მასწავლებლის განათლება (ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
უნივერსიტეტის II კორპუსი, I სართული
ელ.ფოსტა: pdg.faculty@tesau.edu.ge
ტელეფონი: 0(350) 27 11 76, 0(350) 27 32 67

                  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
ერთ-ერთი წამყვანი ფაკულტეტია უნივერსიტეტში, რომელიც 
ამზადებს ეკოლოგიის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის,ფიზიკა-მათემატიკის, 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობის, მედიცინის სფეროს 
კადრებს. ფაკულტეტს აქვს კარგი ინტელექტუალური რესურსი და 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა კვალიფიციური სპეციალისტების 
მოსამზადებლად: კომპიუტერული ცენტრები, ოპტიკისა და ატომური 
ფიზიკის, მექანიკისა და მოლეკულური ფიზიკის, ბიოლოგიის, 
ელექტრობის სწავლების ტექნიკური საშუალებების ლაბორატორიები, 
ბოტანიკის,ზოოლოგიის და გეოგრაფიის კაბინეტები, შპს  “თელავის 
სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა”, “ჯანმრთელობის სახლი”...

swavleba mimdinareobs Semdeg saganmanaTleblo programebze:
profesiuli ganaTleba: კბილის ტექნიკოსი (IV-V საფეხური)
ფარმაცევტის თანაშემწე (V საფეხური)
bakalavriati: ეკოლოგია, ბიოლოგია, ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები, მათემატიკა, ფიზიკა,  გეოგრაფია
magistratura: მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია, ეკოლოგია, 
ბიოლოგია
doqtorantura: მეტეოროლოგია,  კლიმატოლოგია, 
ბიომრავალფეროვნება,  ეკოლოგია.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
უნივერსიტეტის I კორპუსი, IV სართული
ელ ფოსტა:ntrl.sciences@tesau.edu.ge
ტელეფონი: 0(350) 27  33  20



                       სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის 
ფაკულტეტი სტუდენტთა რაოდენობით ყველაზე დიდია 
უნივერსიტეტში, რაც მეტყველებს მის პრესტიჟულობასა და 
პოპულარობაზე. სხვა საერთაშორისო პროექტებთან ერთად, რომლებიც 
სტუდენტებს და პროფესორებს უცხოეთში სწავლისა და კვალიფიკაციის 
ამაღლების საშუალებას აძლევს, ფაკულტეტზე მოქმედებს ერთობლივი 
დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამები BOMUP-ის ფარგლებში: 
პროექტის მენეჯმენტი (საუნივერსიტეტო) და მშენებლობის მენეჯმენტი. 
ყოველწლიურად უმჯობესდება მისი მატერიალური ბაზა - 
აუდიტორიები, კომპიუტერული ცენტრი, იურიდიული კლინიკა, 
ჟურნალისტიკის სასწავლო ცენტრი. 

ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები მუშაობენ სხვადასხვა სფეროში:
საფინანსო ორგანიზაციებში, საჯარო სამსახურებში, სამართალდამცავ 
სტრუქტურებში, მედიაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ბიზნესში 
და სხვა.

swavleba mimdinareobs Semdeg saganmanaTleblo programebze:

bakalavriati: ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, საჯარო 
მმართველობა, ჟურნალისტიკა.
magistratura:  ბიზნესის ადმინისტრირება
doqtorantura: ეკონომიკა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
უნივერსიტეტის I კორპუსი, V სართული
ელ.ფოსტა: soc.faculty@tesau.edu.ge
ტელეფონი: 0(350) 27 36 71



  

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი დიდი ტრადიციების მქონე ერთ-ერთი 
წამყვანი უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში.  
განათლების, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 
სამართლის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო, 
ჰუმანიტარულ, აგრარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტებზე მოქმედებს სადოქტორო, სამაგისტრო, 
საბაკალავრო, პროფესიული აკრედიტებული 
პროგრამები. თესაუს მრავალი პარტნიორი 
უნივერსიტეტი ჰყავს როგორც საზღვარგარეთ, ისე 
საქართველოში, რომლებთან ერთადაც ჩართულია 
საერთაშორისო პროექტებში: TEMPUS, ERASMUS 
MUNDUS, BOM UP, SUTOMA და სხვა., რომლებიც 
ემსახურება როგორც სწავლების ხარისხის ამაღლებას, 
ისე სტუდენტთა და პროფესორთა გაცვლით 
პროგრამებს. თელავის უნივერსიტეტს აქვს კარგი 
მატერიალური ბაზა (ოთხი სასწავლო კორპუსი, 
ბიბლიოთეკა, სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიები, 
კომპიუტერული ცენტრები, სპორტული დარბაზები...) 
და აკადემიური რესურსი, რაც უზრუნველყოფს 
სტუდენტთა კვალიფიციურ სპეციალისტებად 
მომზადებას. 

რედაქტორი: ნელი ცქიტიშვილი 
დიზაინი/ფოტო: გიორგი ბეჟანიშვილი

E-mail: pr@tesau.edu.ge
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