
 
შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის რექტორის 

 

ბრძანება # 01-02/31 
 

 თბილისი                                “ 28 “   სექტემბერი  2018 წ. 
 
მოწვეული სპეციალისტების არჩევის შესახებ: 
 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე და 35-ე მუხლების 

შესაბამისად, შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად 

საკონკურსო  კომისიის სხდომის  ოქმების  ამონაწერის საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში   

მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობაზე 2018-2019 სასწ/წელს არჩეულ იქნან: 

 

 

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი 
 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  

სასწავლო კურსი  - ეკონომეტრიკა 

მამუკა ხუსკივაძე 

 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა  

სასწავლო კურსი  - მმართველობითი აღრიცხვა და გადაწყვეტილების მიღება 

გიორგი სახოკია  

 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  

სასწავლო კურსი - სატრანსპორტო მომსახურება ტურიზმში. 

მალხაზ ჭეშმარიტაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - გეოინფორმაციული სისტემების საფუძვლები 

ზურაბ ლაოშვილი 

 

სასწავლო კურსი - გეოინფორმაციული სისტემები ტურიზმში 

ზურაბ ლაოშვილი 

 

საბანკო საქმის  სამაგისტრო პროგრამა  

 

სასწავლო კურსი - მმართველობითი გადაწყვეტილებების ფინანსური ანალიზი  

ნათელა ლაცაბიძე 



 

სასწავლო კურსი - საბუღალტრო აღრიცხვა კონტროლი და აუდიტი კომერციულ 

ბანკებში  

გიორგი სახოკია 

 

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

სასწავლო კურსი - უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ფიზიოლოგია 

მართა კლდიაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია I 

ლია ქურხული 

 

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია II 

ლია ქურხული 

 

სასწავლო კურსი - სკოლის ფსიქოლოგია  

ლია ქურხული 

 

სასწავლო კურსი - ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია  

რუსუდან ესებუა 

 

სასწავლო კურსი - კვლევის მეთოდები  

რუსუდან ესებუა 

 

სასწავლო კურსი - ფსიქოთერაპიის საფუძვლები  

ნინო ახალაია 

 

სასწავლო კურსი - ინკლუზიური განათლების საფუძვლები  

თამარ ტეხაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - სტრესის მართვა  

ნათია ობგაიძე 

 

სასწავლო კურსი - კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია  

ნათია ობგაიძე 

 

სასწავლო კურსი - სოციალური მუშაობის საფუძვლები  

თეონა გოცირიძე 

 

სასწავლო კურსი - კლინიკური ფსიქოლოგია  

რუსუდან ესებუა  

 

სასწავლო კურსი - გეშტალტ თერაპიის საფუძვლები   

სალომე საბიაშვილი 

 



სასწავლო კურსი - კვლევის სტატისტიკური მეთოდები SPSS  

მამუკა ბენაშვილი 

 

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

სასწავლო კურსი - ქართული მწერლობის კლასიკოსები 

სალომეია ყუბანეიშვილი  

 

სასწავლო კურსი - ფოტოჟურნალისტიკა 

სერგო ედიშერაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - მეტყველება-1 

ქეთო თავართქილაძე 

 

სასწავლო კურსი - ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 

თეა მჟავანაძე 

 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ეთიკა 

ელზა ლომიძე 

 

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემათა მომზადება - I დონე 

ედნარ გიორგობიანი 

 

სასწავლო კურსი - რადიოგადაცემათა მომზადება I დონე 

ვახტანგ ნანიტაშვილი  

 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტიკის ოსტატობა I დონე 

ოთარი შაორშაძე 

ირაკლი ალადაშვილი  

 

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება II დონე 

ედნარ გიორგობიანი  

  

სასწავლო კურსი - რადიოგადაცემათა მომზადება II დონე 

ვახტანგ ნანიტაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - ოპერატორის ხელოვნება და მონტაჟი 

ლევან ბაინდურაშვილი 

ედნარ გიორგობიანი 

 

სასწავლო კურსი - გაზეთის წარმოება 

ნატო ონიანი 

 

სასწავლო კურსი - ინტერპერსონალური კომუნიკაციები 

ელზა ლომიძე 

 



სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედიის პროგრამირება და პროდიუსინგი 

ედნარ გიორგობიანი 

ვახტანგ ნანიტაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - საგამოძიებო ჟურნალისტიკა 

მაგდა მემანიშვილი 

 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტიკის ოსტატობა II დონე 

ოთარი შაორშაძე 

ირაკლი ალადაშვილი 

 

მასობრივი კომუნკაციის სამაგისტრო  პროგრამა  

სასწავლო კურსი - პრაქტიკული რადიოჟურნალისტიკა 

ნატო ონიანი 

 

 

სამართლის ფაკულტეტი 
 

საჯარო სამართლის კათედრა 

სამართლის საბაკალვრო პროგრამა 

 

  

1. ვალერი გოგალაძე 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი 

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

 

2. მალხაზ ჩახნაშვილი 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - საჯარო სამართალი 

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი, სამოხელეო 

სამართალი 

 
3. ნათია ბოკუჩავა 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - საჯარო სამართალი 

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - იურიდიული ეთიკის საფუძვლები 
 

 

 

კერძო სამართლის კათედრა 

სამართლის საბაკალვრო და სამაგისტრო პროგრამა 

4. თამარ ჩიტოშვილი 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო/ბიზნეს სამართალი 

ქვედარგი/სპეციალიზაცია -  საბაკალავრო პროგრამა - სახელშეკრულებო სამართალი; 

სამაგისტრო პროგრამა - შედარებითი სანივთო სამართალი 

 

 

 



 

უცხო ენათა ცენტრი: (ინგლისური ენა) 
 

1. ლომსაძე  ნინო 

2. მერაბიშვილი თამარი 

3. მჭედლიშვილი მაია 

4. ნადარეიშვილი ნინო 

 

 

 

2. დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს აღნიშნული 

ბრძანების გამოქვეყნება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, ასევე  უნივერსიტეტში 

თვალსაჩინო ადგილას. 

 

3. დაევალოს ადამიანური რესურსების მართვის სახმსახურს ბრძანება გააცნოს 

შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს და გააფორმოს შესაბამისი 

ხელშეკრულება. 

 

 

 

 

 

 

რექტორი             გიორგი              მათიაშვილი 


