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ბ       რ ძ ა ნ ე ბ ა
 

 
სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში         აკადემიუ

      რი თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ  ეტაპ
 ზე დაშვების შესახებ

 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N 122/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -სსიპ იაკობ
გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - წესდების მე-14 მუხლის
მე-8 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტის, 26-ე და 27-ე მუხლების, უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი №15)
„აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მე-4
მუხლის 4.2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის
ფაკულტეტის დეკანის ნანა რინკიაშვილის სამსახურებრივი ბარათის (№591294, 10.07.2020),
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ნინო კოჭლოშვილის სამსახურებრივი
ბარათის (№592692, 13.07.2020),    განათლების     მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დავით
მახაშვილის სამსახურებრივი ბარათის (№594879, 13.07.2020),   აგრარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანის მანანა კევლიშვილის სამსახურებრივი ბარათის (№595149, 13.07.2020),
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის   დეკანის მაგდა
  დავითაშვილის   სამსახურებრივი ბარათის    (№591305, 10.07.2020) , აკადემიური      საბჭოს
    2020 წლის 13    ივლისის   ოქმი №15-ის   მე-2   საოქმო დადგენილების, უნივერსიტეტის
რექტორის 2020 წლის 13 ივლისის N596506 ბრძანების და უნივერსიტეტის აკადემიური



1.  

1.  

1.  

თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის            კონკურსანტთა
საბუთების მიმღები კომისიის თავჯდომარის ნინო გიგილაშვილის სამსახურებრივი ბარათის
(31/08/2020წ; N744643) საფუძველზე
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

 1. სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შემდეგ ეტაპზე
დაშვებულ იქნენ შემდეგი კონკურსანტები:
 
 
 
      1.1.სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე:
 

ა) პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

შალვა ჭკადუა

 
ბ)  ფილოსოფიის მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)    საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

გიორგი სიბაშვილი

 
გ)  აკადემიური წერა

  ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

ლალი ძამუკაშვილი

დ) ბიზნესის  ადმინისტრირების  მიმართულებით

 პროფესორის 1 (ერთ)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

1.  ია ჯიმშიტაშვილი
 

  ასოცირებული პროფესორის 2 (ორ)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)



1.  
2.  
3.  
4.  

1.  

1.  
2.  

1.  

1.  

  1.მაია ალადაშვილი 
 
 

   ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთ) საშტატო ერთეულზე 4   (ოთხი) წლის ვადით (
აფილირებული)  1.სოლომონ რამაზაშვილი

  2.    ნინო თაგოშვილი
 

ე) ტურიზმის  მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 3 (სამი) საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული) 

 

  ნელი ცქიტიშვილი
 თამარ ზუბიტაშვილი
თამარ თამარაშვილი
მანანა ალადაშვილი

 
ვ) საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

  პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

მარინე კვაჭაძე

 
1.2.ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 
ა) ქართული ენის მიმართულებით

 პროფესორის 2 (ორი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

ნუნუ გელდიაშვილი
ქეთევან გიგაშვილი 

 ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე 4   (ოთხი) წლის ვადით (
აფილირებული)

  შორენა წიგნაძე 

 
ბ) ქართული ლიტერატურის მიმართულებით

 პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)



1.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  

1.  

1.  

1.  
2.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

    ნინო კოჭლოშვილი

ასოცირებული პროფესორის 2 (ორი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

 

 ისაკო მეფარიშვილი
თინათინ თუშაბრამიშვილი
 ნინო გიორგაძე
ნინო გოგიაშვილი

 
გ) რუსული  ენის მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

 სედა ასატუროვი 

დ) გერმანული  ენის მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

ცისანა მოდებაძე

 
ე)  ინგლისური ენის მიმართულებით

 პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 მანანა ღარიბაშვილი

ვ) ისტორიის მიმართულებით

 პროფესორის 2 (ორი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 თენგიზ სიმაშვილი
 გიორგი გოცირიძე

 ასოცირებული პროფესორის 4 (ოთხი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

 ალექსანდრე მოსიაშვილი
თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი
 მადონა ქებაძე
ზაური გუმაშვილი
 ნუნუ მიქელაძე



6.  
7.  

1.  

1.  

1.  

1.  

ალექსანდრე ოთარაშვილი
დავით ჯავახიშვილი

 
1.3.ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე:

ა) ბიოლოგიის მიმართულებით

 პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

თეა მჭედლური

ბ) ეკოლოგია მცენარეთა ბიომრავალფეროვნების  მიმართულებით

პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

1 . თამარ ნადირაძე
გ) გეოგრაფიის  მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

1. ნანა ბერძენიშვილი
2 . იზოლდა ჭინჭარაშვილი
  

დ) ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

მარიამ ზაქარიაშვილი

 
ე) ფიზიკის  მიმართულებით

 ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე 4   (ოთხი) წლის ვადით (
აფილირებული)

    ნინო ჟონჟოლაძე

 
 

1.4.აგრარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:
 

ა)ალკოჰოლიანი პროდუქტების წარმოების  ტექნოლოგიის მიმართულებით

 პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

  მარიამ ხოსიტაშვილი



1.  
2.  
3.  
4.  

1.  

1.  

1.  

1.  

 

 ასოცირებული პროფესორის 4 (ოთხი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

 თეა ხოსიტაშვილი                                                   
 გაგა ბუიშვილი
მედეა ორმოცაძე
ლელა წიკლაური 

ბ) უალკოჰოლო  პროდუქტების წარმოების  ტექნოლოგიის მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

  ირა შილდელაშვილი

 
გ) აგრონომიის მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

1 .   ნიკოლოზ სულხანიშვილი
დ) აგრონომიის  (მევენახეობა) მიმართულებით

 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

    ლევან შავაძე

 
ე) ქიმიის მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

    მზია ღაღოლიშვილი

 
1.5.განათლების   მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 
ა) ინგლისური ენის  სწავლების  მეთოდიკის  მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)



1.   თამარ მიქელაძე

 
2.  დაევალოს უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
გამოცხადებული კონკურსის კონკურსანტთა საბუთების მიმღებ კომისიას შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება ;
3. ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების უფროსს (ქ.ხმალაძე) ;
4.    დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
5.    დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს ბრძანების
ვებ-გვერდზე განთავსება;
6.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
7. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი
თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი დ. აღმაშენებლის გამზირი N41).
 
 
 
  
 
 

 
 

სსიპ −იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
რექტორი
ირმა შიოშვილი   
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