
შპს ,,გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 
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ბრძანება # 01-02/78 
 

ქ. თბილისი                                                        ,,16“  სექტემბერი,  2022 წ. 

 

 
აკადემიურ თანამდებობაზე  დანიშვნის შესახებ: 

 

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 34-ე და 35-ე მუხლების, 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის,  შპს ,,გურამ თავართქილაძის სახელობის 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის“ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

შერჩევის წესის, უნივერსიტეტის დებულების მე-6 მუხლის მეორე პუნქტის ,,ი’’ 

ქვეპუნქტის,  ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტისა და 

სამართლის ფაკულტეტის  დეკანების წარდგინებისა  და 2022 წლის 09 სექტემბრის 

ოქმის ამონაწერის საფუძველზე,    უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა შიდა 

სამართლებრივი აქტების საფუძველზე 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

  

შპს. გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში 

პროფესორის(2022 წლის  16 სექტემბრიდან      2027 წლის   16 სექტემბრამდე)   ასოცირებული 

პროფესორის ( 2022 წლის   16 სექტემბრიდან      2026წლის 16 სექტემბრამდე) 

ასისტენტ პროფესორის ( 2022 წლის   16 სექტემბრიდან      2026 წლის 16 სექტემბრამდე) 

ასისტენტის(2022 წლის   16 სექტემბრიდან      2026წლის 16 სექტემბრამდე)   აკადემიურ 

თანამდებობაზე დაინიშნონ: 

 

1. სამართალის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაზე 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - სამართალი (042) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - საჯარო სამართალი (0421.2.1) 

სასწავლო კურსი -  კონსტიტუციური  სამართალი 

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი -  აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული 
 

 ნინო ბოჭორიშვილი     პროფესორი 

 



2.კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - სამართალი (042)კლასიფიკატორის 

შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - საჯარო სამართალი   (0421.2.1) 

სასწავლო კურსი -  სამართლის ისტორია 

ვაკანტური ადგილი - ასისტენტ - პროფესორი -  აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული 

 

 ვახტანგ სონღულაშვილი   ასისტენტ პროფესორი 

 

 

3.კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - სამართალი (042) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - სისხლის სამართალი (0421.2.2) 

სასწავლო კურსი -  შედარებითი სისხლის სამართლი 

ვაკანტური ადგილი -  ასოცირებული პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო 

ერთეული 

 

 თათია  დოლიძე     ასოცირებული პროფესორი 

 

 

4.კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - სამართალი (042) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - სისხლის სამართალი (0421.2.2) 

სასწავლო კურსი -  სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი და კერძო) 

ვაკანტური ადგილი -  ასისტენტ-პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული 

 

 გიორგი სვიანაძე      ასისტენტ პროფესორი 

 

 

5.ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  4  (ვაკანტური ადგილი) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - პერსონალური მომსახურებები (101) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - მოგზაურობა, ტურიზმი და 

დასვენება - (1015 ) 

ვაკანტური ადგილი : პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული 

 ნიკო კვარაცხელია           პროფესორი 

 

ასოცირებულიპროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული 

 თამარ მერაბიშვილი        ასოცირებული პროფესორი 

ასისტენტ-პროფესორი - პროფესიული ნიშნით -  2 საშტატო ერთეული 

 ვიკა შარია                          ასისტენტ პროფესორი 

 გიორგი ხედეშელი           ასისტენტ პროფესორი    

 

6.ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები) საბაკალავრო პროგრამა  

-  2  (ვაკანტური ადგილი) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - ბიზნესი და ადმინისტრირება (041) 



კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება (0413) 

ვაკანტური ადგილი:ასოცირებული პროფესორი  -აკადემიური ნიშნით  - 1 საშტატო 

ერთეული 

 რუსუდან დალაქიშვილი                ასოცირებული პროფესორი 

 

ასისტენტი- აკადემიური ნიშნით- 1 საშტატო ერთეული 

 ზურაბ გამთენაძე             ასისტენტი 

 

6.  ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - 17 (ვაკანტური ადგილი) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - სოციალური და ქცევითი 

მეცნიერებები (031) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - ფსიქოლოგია 0313 

ვაკანტური ადგილი :   პროფესორი- აკადემიურინიშნით - 4 საშტატო ერთეული 

 რუსუდანესებუა            პროფესორი 

 მარიამდარბაიძე            პროფესორი 

 ირინეგერსამია          პროფესორი 

 ლიაქურხული                პროფესორი 

 

7.ასოცირებული პროფესორი- აკადემიური ნიშნით - 3 საშტატო ერთეული 

ასოცირებული პროფესორი- პროფესიული ნიშნით - 5 საშტატო ერთეული 

 თამარტუხაშვილი        ასოცირებული პროფესორი  

 ინაშანავა                         ასოცირებული პროფესორი   

 ლანასულხანიშვილი    ასოცირებული პროფესორი 

 ნაზიჭაბაშვილი           ასოცირებული პროფესორი 

 გიორგიგერგაული     ასოცირებული  პროფესორი 

 ნათიაობგაიძე             ასოცირებული პროფესორი 

 ნინოქიტოშვილი       ასოცირებული პროფესორი 

 

 

8. ასისტენტ-პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 3 საშტატო ერთეული 

ასისტენტ-პროფესორი - პროფესიული ნიშნით - 2 საშტატო ერთეული 

 

 მარიამგვილავა               ასისტენტ  პროფესორი 

 გრიგოლკალანდაძე    ასისტენტ  პროფესორი   

 

9.ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა - 5 (ვაკანტური ადგილი) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია (032) 

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო  - ჟურნალისტიკა და 

რეპორტიორობა (0321) 



ვაკანტური ადგილი : ასოცირებული პროფესორი- აკადემიური ნიშნით - 3 საშტატო 

ერთეული 

ასისტენტ-პროფესორი - პროფესიული ნიშნით - 2 საშტატო ერთეული 

 

 თეა   მჟავანაძე                          ასოცირებული პროფესორი 

 ლაურა კუტუბიძე                    ასოცირებული პროფესორი 

 ირაკლი   ალადაშვილი          ასისტენტ პროფესორი 

 მარიამ  შალიკაშვილი             ასისტენტ პროფესორი 

 

10.დაევალოს მარკეტინგისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურს  

აღნიშნული ბრძანების გამოქვეყნება უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე, ასევე 

უნივერსიტეტში თვალსაჩინო ადგილას. 

 

11. დაევალოს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს ბრძანება გააცნოს 

შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს და გააფორმოს შესაბამისი ხელშკრულება. 

 

 

 

 

რექტორი, პროფესორი 

გიორგი მათიაშვილი 

 

კანცლერი 

ელისო ელისაშვილი 


