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ქ. თბილისი                 19  სექტემბერი  2019 წელი 

 

2019 წლის 19 სექტემბერს შედგა მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობის 

დასაკავებლად საკონკურსო კომისიის სხდომა 

 

 
სხდომას ესწრებოდნენ: 
 

კომისიის თავმჯდომარე: 
 
უკლება მაია   - გთუნი-ს  რექტორის მოადგილე,  პროფესორი. 

 

კომისიის წევრები: 
 

 

1. ჩაგელიშვილი ლალი -  გთუნი-ს ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების 

    ფაკულტეტის ხუსი, პროფესორი. 

 

2. ვეკუა მარინე   -  გთუნი-ს ჟურნალისტიკის კათედრის გამგე, 

                                                   პროფესორი. 

 

3. თავართქილაძე სიმონი  - გთუნი-ს ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის 

კათედრის    გამგე, პროფესორი. 

 

4. ახალაშვილი ნონა  - გთუნი-ს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის 

                                                               პროფესორი 

 

კომისიის მდივანი: 
 
გეთაშვილი ტასო - (ხმის უფლების გარეშე) გთუნი-ს ბიზნესისა და ეკონომიკის 

მართვის   კათედრის სპეციალისტი 

 
დღის წესრიგი: 
 

1. მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში 

მონაწილეების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა. /მომხსენებელი, 

პროფ. მაია უკლება, კომისიის თავმჯდომარე/ 

2. კონკურსანტებთან გასაუბრება. 



 
მოისმინეს: 
 

 

პროფესორ მაია უკლებას  ინფორმაცია, მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის 

დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

თაობაზე. 

 

პროფ. მაია უკლებამ აღნიშნა, რომ შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის 

სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მიერ 2019  წლის 26 ივლისს გამოცემული 

ბრძანების (#01-01/75) საფუძველზე გამოცხადდა ღია კონკურსი. ბრძანებით განისაზღვრა 

განაცხადებების წარმოდგენის ვადები 2019 წლის 02 სექტემბრიდან 2019 წლის 13 

სექტემბრის ჩათვლით. კონკურსის დღე - 2019  წლის 19, 20 სექტემბერი, სააპელაციო ვადა 

- 3 დღე, საბოლოო შედეგების გამოცხადება - 2019  წლის 26 სექტემბერი, (ინფორმაცია 

განთავსებული იყო ვებ-გვერდზე). 

 

კონკურსის  საფუძველზე უნივერსიტეტში  ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების 

ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით ვაკანტური სასწავლო 

დისციპლინები, რომელზეც უნდა ჩატარებულიყო კონკურსი. კერძოდ:  

 
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა  

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება 

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები 

სასწავლო კურსი  - საბანკო საქმის საფუძვლები 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

 

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა  

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება 

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები 

სასწავლო კურსი  - აუდიტი და კონტროლი 

1 ვაკანტური ადგილი  

 
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა  

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 

დარგი/სპეციალობა - ტურიზმი  

სასწავლო კურსი - სატრანსპორტო მომსახურება ტურიზმში. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

 

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა  

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა  



 

 

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება 

დარგი/სპეციალობა - მენეჯმენტი 

სასწავლო კურსი  - მმართველობითი აღრიცხვა და გადაწყვეტილების მიღება 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა  

საბანკო საქმის  სამაგისტრო პროგრამა  

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება  

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.   

სასწავლო კურსი - მმართველობითი გადაწყვეტილებების ფინანსური ანალიზი  

1 ვაკანტური ადგილი  

 

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა  

საბანკო საქმის  სამაგისტრო პროგრამა  

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება  

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.   

სასწავლო კურსი - საბუღალტრო აღრიცხვა კონტროლი და აუდიტი კომერციულ ბანკებში  

1 ვაკანტური ადგილი  

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა  

საბანკო საქმის  სამაგისტრო პროგრამა  

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება  

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.   

სასწავლო კურსი - მონეტარული პოლიტიკა  

1 ვაკანტური ადგილი  

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ფსიქოლოგია 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

 

სასწავლო კურსი - უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ფიზიოლოგია; 

 1 ვაკანტური ადგილი   

 

სასწავლო კურსი -  ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი  -  განვითარების ფსიქოლოგია I. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია II. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

 სასწავლო კურსი - მართვისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია. 

 1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი  -  კვლევის მეთოდები. 



1  ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი  -  ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - ინკლუზიური განათლების საფუძვლები. 

 1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი -   კონფლიქტის ფსიქოლოგია. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი -  კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. 

1  ვაკანტური ადგილი 

 

სასწავლო კურსი - კვლევის სტატისტიკური მეთოდები. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - სოციალური სტატისტიკა. 

1 ვაკანტური ადგილი  

                                                  

სასწავლო კურსი - კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - სტრესის მართვა. 

          1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - ფსიქოთერაპიის საფუძვლები. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - კლინიკური ფსიქოლოგია. 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - სოციალური პედაგოგიკა. 

          1  ვაკანტური ადგილი  

 

ჟურნალისტიკის კათედრა 

„ჟურნალისტიკის“ საბაკალავრო პროგრამა 

სასწავლო კურსი - ფოტოგრაფია 

      1  ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 

      1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - რადიო გადაცემის მომზადება - I ნაწილი 

  სასწავლო კურსი - რადიო გადაცემის მომზადება - II ნაწილი 



  1 ვაკანტური ადგილი  

 

      სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედიის პროგრამირება და პროდიუსინგი 

      2  ვაკანტური ადგილი  

 

  სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ეთიკა 

  1 ვაკანტური ადგილი  

 

       სასწავლო კურსი - ინტერპერსონალური კომუნიკაციები 

   1 ვაკანტური ადგილი  

 

   სასწავლო კურსი - მეტყველების ტექნიკა 1 

   სასწავლო კურსი - მეტყველების ტექნიკა 2 

   1 ვაკანტური ადგილი  

 

   სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება I ნაწილი  

   სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება II ნაწილი 

   1 ვაკანტური ადგილი  

 

   სასწავლო კურსი - ოპერატორის ხელოვნება და მონტაჟი 

   2 ვაკანტური ადგილი  

 

   სასწავლო კურსი - გაზეთის წარმოება 

   1  ვაკანტური ადგილი  

 

   სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა I ნაწილი 

   სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა II ნაწილი 

   2 ვაკანტური ადგილი  

 

  სასწავლო კურსი - საგამოძიებო ჟურნალისტიკა 

  1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - დებატების პრინციპები და ტექნიკა 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედია 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - უცხოური მედია 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

სასწავლო კურსი - მედიამენეჯმენტი 

1 ვაკანტური ადგილი  

 

ჟურნალისტიკის კათედრა 



„მასობრივი კომუნიკაციის“ სამაგისტრო პროგრამა 

         სასწავლო კურსი - პოლიტიკა მედიაში 

         1 ვაკანტური ადგილი  

 

        სასწავლო კურსი - პრაქტიკული ტელეჟურნალისტიკა 

         1 ვაკანტური ადგილი  

 

ინფორმატიკის კათედრა 

        პროგრამა: ტურიზმი  

        სასწავლო კურსები - გეოინფორმაციული სისტემების საფუძვლები,   

          გეოინფორმაციული სისტემები ტურიზმში 

         1 ვაკანტური ადგილი  

 

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინა 28 

კანდიდატმა. 

 

კანდიდატების დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნა ვადების დაცვით. 

 

საკონკურსო მოთხოვნები და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა განსაზღვრული იყო 

ზემოაღნიშნული ბრძანებით და განთავსებული იყო ვებ-გვერდზე, რაც ინფორმაციას 

საჯაროსა და ხელმისაწვდომს ხდიდა აკადემიური თანამდებობის დაკავების 

მსურველთათვის. 

 

 

გასაუბრებაზე გამოცხადდა 28  კანდიდატი. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარემ, მაია უკლებამ  კომისიის წევრებს გააცნო კანდიდატების მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, მისი შესაბამისობა მოთხოვნებთან.  

 

 

კანდიდატებთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს კომისიის წევრებმა.  

 

 

კანდიდატების საკითხი გატანილ იქნა კენჭისყრაზე, რის შედეგადაც კომისიის წევრებმა 

ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება და 

 
 
დაადგინეს: 
 

1. არჩეულ იქნეს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის  მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობაზე 3 (სამი) წლის ვადით 

შემდეგი კონკურსანტები: 

 

 

 



ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი 
 
საბანკო საქმის სამაგისტრო პროგრამა 

სასწავლო კურსი  - მონეტარული პოლიტიკა 

მამუკა ხუსკივაძე 

 

სასწავლო კურსი - საბუღალტრო აღრიცხვა კონტროლი და აუდიტი კომერციულ ბანკებში  

გიორგი სახოკია 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  

სასწავლო კურსი  - აუდიტი და კონტროლი 

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 

 

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

სასწავლო კურსი - უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ფიზიოლოგია 

სასწავლო კურსი -  ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები 

მართა კლდიაშვილი  

 

სასწავლო კურსი  -  განვითარების ფსიქოლოგია I 

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია II 

სასწავლო კურსი - მართვისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

ლია ქურხული 

 

სასწავლო კურსი  -  კვლევის მეთოდები 

სასწავლო კურსი  -  ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 

რუსუდან ესებუა  

 

სასწავლო კურსი - ინკლუზიური განათლების საფუძვლები 

თამარ ტუხაშვილი 

 

სასწავლო კურსი -   კონფლიქტის ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი -  კომუნიკაციის ტექნოლოგიები 

ლია შენგელია 



 

სასწავლო კურსი - კვლევის სტატისტიკური მეთოდები 

სასწავლო კურსი - სოციალური სტატისტიკა 

მამუკა ბენაშვილი 

                                                  

სასწავლო კურსი - კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია 

სასწავლო კურსი - სტრესის მართვა 

ნათია ობგაიძე 

 

სასწავლო კურსი - კლინიკური ფსიქოლოგია 

სალომე საბიაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - სოციალური პედაგოგიკა 

ირინა გერსამია  

 

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

სასწავლო კურსი - ფოტოგრაფია 

სერგო ედიშერაშვილი  

 

სასწავლო კურსი - ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 

თეა მჟავანაძე   

 

სასწავლო კურსი - რადიო გადაცემის მომზადება - I ნაწილი 

სასწავლო კურსი - რადიო გადაცემის მომზადება - II ნაწილი 

სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედიის პროგრამირება და პროდიუსინგი 

ვახტანგ ნანიტაშვილი  

 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ეთიკა 

სასწავლო კურსი - ინტერპერსონალური კომუნიკაციები 

ელზა ლომიძე 

 

სასწავლო კურსი - მეტყველების ტექნიკა 1 

სასწავლო კურსი - მეტყველების ტექნიკა 2 

ქეთო თავართქილაძე 

 

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება I ნაწილი  

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება II ნაწილი 

სასწავლო კურსი - ოპერატორის ხელოვნება და მონტაჟი 

სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედიის პროგრამირება და პროდიუსინგი 

ედნარ გიორგობიანი 

 

სასწავლო კურსი - გაზეთის წარმოება 

ნატო ონიანი 



 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა I ნაწილი 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა II ნაწილი 

ირაკლი ალადაშვილი  

 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა I ნაწილი 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა II ნაწილი 

ოთარი შაორშაძე  

 

სასწავლო კურსი - ოპერატორის ხელოვნება და მონტაჟი 

ლევან ბაინდურაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - საგამოძიებო ჟურნალისტიკა 

მაგდა მემანიშვილი 

 

სასწავლო კურსი - დებატების პრინციპები და ტექნიკა 

თამარ ნონიკაშვილი 

 

სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედია 

ხათუნა კაჭარავა 

 

სასწავლო კურსი - უცხოური მედია 

სოფიო კვინტრაძე 

 

 „მასობრივი კომუნიკაციის“ სამაგისტრო პროგრამა 

სასწავლო კურსი - პოლიტიკა მედიაში 

ნატო ონიანი  

 

სასწავლო კურსი - პრაქტიკული ტელეჟურნალისტიკა 

ედნარ გიორგობიანი  

 

 

2. აღნიშნული გადაწყვეტილება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე; 

 

3. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 

საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისიაში; 

 

4. სააპელაციო ვადა განისაზღვროს ორი სამუშაო დღით კონკურსის ჩატარებიდან; 

(23, 24, 25 სექტემბერი) 

 

5. კონკურსი დასრულდეს და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდეს 2018  წლის 26 

სექტემბერს. 

 

 

მდივანი:       ტ. გეთაშვილი 


