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 ამონაწერი 

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიის 

სხდომის 

 

ოქმი N1 

 
ქ. თბილისი         13  სექტემბერი,     2021 წელი 

 

 

2021 წლის 13  სექტემბერს შედგა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 

საკონკურსო კომისიის სხდომა 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

 

კომისიის თავმჯდომარე: მაია უკლება - უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი. 

 
კომისიის წევრები: 

1. ალადაშვილი გელა - გთუნი-ს ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი. 

2. ჩაგელიშვილი-აგლაძე ლალი-  გთუნი-ს ბიზნესისა და სოციალური 

მეცნიერებების ფაკულტეტის ხუსი, პროფესორი. 

3. თევდორაძე სოფიკო-  გთუნი-ს რექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორის                      

            აპარატის უფროსი,  პროფესორი. 

4. დიაკონიძე ინგა - გთუნი-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისგანყოფილების 

უფროსი, პროფესორი 

5. ახალაშვილი ნონა- გთუნი-ს ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების   

ფაკულტეტის  პროფესორი. 

6. ჟვანია თალიკო- გთუნი-ს სასწავლო პროცესის მართვისა და 

მეცნიერებისსამსახურის უფროსი, პროფესორი 

კომისიის მდივანი:ქეთევანდევდარიანი- (ხმის უფლების გარეშე)  ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი. 

  

დღის წესრიგი: 

 

1. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეების მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა. /მომხსენებელი, პროფ. მაია უკლება, 

კომისიის თავმჯდომარე/ 

2. კონკურსანტებთან გასაუბრება. 

 
დაადგინეს: 
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1. არჩეულ იქნეს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის   ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების 

ფაკულტეტისპროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   6 (ექვსი) წლის ვადით 

შემდეგი კონკურსანტები: 

პროფესორის თანამდებობაზე: 

- თამილა არნანია-კეპულაძე (ვიწრო სფერო - სოციალური და ქცევითი 

მეცნიერებები , დეტალური სფერო - ეკონომიკა); 

- ბესიკ ალადაშვილი (ვიწრო სფერო - ბიზნესი და ადმინისტრირება , დეტალური 

სფერო - მენეჯმენტი); 

- ვაჟა ხუჭუა (ვიწრო სფერო - ინფორმაციის და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები , 

დეტალური სფერო - კომპიუტერის გამოყენება); 

- ნინო კეზევაძე (ვიწრო სფერო - პერსონალური მომსახურებები , დეტალური 

სფერო - მოგზაურობა, დასვენება, ტურიზმი); 

2. აღნიშნული გადაწყვეტილება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე; 

3. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 

საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისიაში; 

4. სააპელაციო ვადა განისაზღვროს სამი სამუშაო დღით კონკურსის ჩატარებიდან 

(2021წ.  14, 15, 16სექტემბერი) 

5. კონკურსი დასრულდეს და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდეს 2021  წლის 17 

სექტემბერს. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე:     პროფ. მაია უკლება 

 

მდივანი:       ქეთევან დევდარიანი 

 

 

კომისიის წევრები: 

პროფ. გელა ალადაშვილი --------------------------- 

პროფ. ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე ------------------------------ 

პროფ. სოფიკო თევდორაძე ------------------------------                                              

პროფ. ინგა დიაკონიძე ------------------------------------- 

პროფ. ნონა ახალაშვილი ------------------------------------ 

პროფ. თალიკო ჟვანია ---------------------------------------- 

 

 

 


