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აფილირებული და არააფილირებული პროფესორების შესახებ 

 

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე–9  მუხლის, გთუნი–ს წესდების მე–5 

მუხლის და აფილირების შესახებ აკადემიური თანამდებობის მქონე პირების 

თანხმობის  საფუძველზე 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 
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შეტანილ იქნას ცვლილება გთუნი-ს რექტორის 2019 წლის 12 თებერვლის 

ბრძანება #01-02/04 -ში და დამტკიცდეს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური თანამდებობის 

მქონე პერსონალის  სია: 

 

 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა: 
 

პროფესორი 

1. თავართქილაძე სიმონ 

2. ალადაშვილი გელა 

ასოცირებული პროფესორი 
 

1. ტაბატაძე ლაშა 

2. ვეკუა  დავითი 

 
 

ასისტენტი 

1. გეთაშვილი ტასო 

2. მელითაური ნინო 

 

ბიზნესის მართვის კათედრა: 
პროფესორი 

 

1. უკლება მაია 

2. ჩაგელიშვილი ლალი 

3. ჩაგელიშვილი კობა 

4. ბაგრატიონი ნოდარ 

5. თევდორაძე სოფიკო 



ასოცირებული პროფესორი 

 

1. კოჭლამაზაშვილი ლელა; 

2. კალანდარიშვილი დავით. 

 

ინფორმატიკის კათედრა 

პროფესორი  

1. ჟვანია თალიკო 

2. ხუჭუა ვაჟა 

ასოცირებული პროფესორი  

 

1. მიქელაძე მაია         

 

 

                                                 

                                        

ჟურნალისტიკის კათედრა 
 

 პროფესორი  

1. ვეკუა მარინე 

2. ფოფხაძე ნუგზარი 

3. ჩიკვილაძე დალი 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა 

 

 პროფესორი  

1. მათიაშვილი გიორგი 

2. დიაკონიძე ინგა 

3. ვაშაკიძე ვალერიან 

ასოცირებული პროფესორი  

1. კალანდარიშვილი მილდრედი 

2. კვეზერელი–კოპაძე მაია 

3. ფანცულაია თამარი 

4. ჯანგებაშვილი ლია 

5. გოგიჩაშვილი ნანა 

პოლიტიკის მეცნიერებათა სპეციალობა: 

 

პროფესორი: 

 

1. კუტალაძე გურამი 

 

 



კერძო სამართლის კათედრა 
 

პროფესორი  

 

1. შენგელია რომანი 

 

ასოცირებული პროფესორი  

1. სუხიტაშვილი დავითი 

2. საჯაია ლიკა 

3. ფიცხელაური ნიკოლოზი 

 

 

საჯარო სამართლის კათედრა 

 
 

 პროფესორი  

1. ფიცხელაური შენგელი 

2. ბენიძე ვენედი 

3. ებრალიძე თამარი 

4. ლობჟანიძე გივი 

5. პაულინგი რაინჰარდი 

 

ასოცირებული პროფესორი  

1. ხუნაშვილი გიორგი 

2. თევდორაძე ნუგზარი 

3. ლობჟანიძე  დავითი 

4. ბოჭორიშვილი ნინო 

 

ასისტენტ პროფესორი  

 

1. ქუთათელაძე მარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



&2 

დამტკიცდეს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის არააფილირებული აკადემიური თანამდებობის მქონე პერსონალის  

სია: 

 

კერძო სამართლის კათედრა 
პროფესორი 

 

1. ქურდაძე   შალვა 

2. დოღონაძე ლევანი 

 

საჯარო სამართლის კათედრა 
პროფესორი 

 

1. ჭელიძე   სერგო 

2. ფუტკარაძე ედიშერი 

 

 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა: 

 
პროფესორი 

 
1. ალადაშვილი ბესიკი 

ასოცირებული პროფესორი 
 

1. კბილაძე დავითი 

 

ბიზნესის მართვის კათედრა: 

 
პროფესორი 
 

1. კვარაცხელია ნიკო 

ასოცირებული პროფესორი 
 

1. თორია  მამუკა 

2. დალაქიშვილი რუსუდანი                   

 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა 

 

ასოცირებული პროფესორი  

1. კუტუბიძე ლაურა 

 

                                      



 

 

 

 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა 

 

 პროფესორი  

1. ახალაშვილი  ნონა 

ასოცირებული პროფესორი  

1. კერესელიძე  ელისო 

2. კოღუაშვილი მაყვალა 

პოლიტიკის მეცნიერებათა სპეციალობა: 

 

პროფესორი: 
 

1. შუბითიძე  ვაჟა 

ასოცირებული პროფესორი 
 

1. კაპანაძე  ლალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაევალოს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს ბრძანება გადასცეს შესაბამის 

სტრუქტურულ ერთეულებს. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
reqtori                                      giorgi maTiaSvili 


