
№ ორგანიზაციის დასახელება თარიღი ვებ. გვერდი ელ. ფოსტა

1 შპს ,,დასაქმების სააგაენტო ეიჩარი'' 01.04.2019- უვადო www.hr.ge

2 შპს,,ახალი უმაღლესი სასწავლებელი'' 04.04.2019- უვადო www.newuni.edu.ge info.@newuni.edu.ge    

3 ს.ს. ,,ნიკორა ტრეიდი'' 21.05.2019-უვადო www.nikora.ge info.@nikoratrade.edu.ge     

4 ს.ს ,,ხალიკ ბანკი საქართველო'' 19.06.2019-უვადო www.halykbank-ge. info@hbg.ge  

5 საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 16.07.2091- უვადო www.police.ge

6 ს.ს.,,ევექსის კლინიკები'' 17.09.2019-უვადო   www.evexclinics.ge

7
ს.ს.საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია
13.10.2019-უვადო www.gnta.ge  info@gnta.ge

8
ტურისტული კომპანია ,,აღმოაჩინე 

საქართველო''
15.11.2019-უვადო www.discovergeorgia.ge info@discovergeorgia.ge   

9 შპს ,,ევროლაინი'' 16.01.2020-უვადო www.bia.ge hr@euro-line.ge   

10
ჩინეთის საერთაშორისო განათლების 

ინსტიტუტი
30.10.2020- უვადო www.ciec.ge info@ciec.ge

11 შპს ,,სოხაძე,ბარამაშვილი,პარტნიორები'' 17.09.2020-1 წლიანი sbandpartners@yahoo.com

12
საქ. ტურიზმის ასოციაცია-ქართულენოვანი 

პროგრამისთვის
22.10.2020-უვადო www.tourism-association.ge info@tourism-association.ge  

13
ფსიქოლოგიის ლაბორატორია #1 და 

კრიმინალური ფსიქოლოგიის სააგენტო
25.01.2021-4 წლიანი psych.lab.n1@gmail.com

14 შპს ,,კარიერული განვითარების ცენტრი'' 25.02.2021-უვადო info@cdc.edu.ge

15 სსიპ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი
28.04.2021- 2021 წლის 

31 დეკემბრამდე
www.1tv.ge info@1tv.ge

16
შპს ,,თეგეტა მოტორსი''-ქართულენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამისთვის
15.11.2021-3 წლიანი www.tegetamotors.ge vacancy@tegetamotors.ge 

17
შპს.,,ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 

აკადემია''
27.12.2021-3 წლიანი btaude@yahoo.com  

18 შპს. ,,ნოვატური'' 02.2022-უვადო www.novatour.ge agency@novatour.ge       

პარტნიორი ორგანიზაციები
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19

გუდაურის ტურიზმის ასოციაცია-ქართული 

და ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამებისთვის

02.2022-უვადო mam.burduli@gmail.com  

20
შპს. ,,ინნ ჯგუფი''-ქართულენოვანი 

პროგრამისთვის
02.2022-უვადო www.inngroup.ge info@iveriainn.ge 

21
შპს. ,,ინნ ჯგუფი''-ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამისთვის
02.2022-უვადო www.inngroup.ge info@iveriainn.ge   

22
საქ. ტურიზმის ასოციაცია-

ინგლისურენოვანი პროგრამისთვის
07.03.2022-უვადო www.tourism-association.ge info@tourism-association.ge  

23
სს. გამოფენების ცენტრი''-ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამისთვის
12.04.2022-უვადო www.expogeorgia.ge admin@expogeorgia.ge

24
შპს. ,,ვილაჯეო''-ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამისთვის
18.04.2022-1 წლიანი www.hoteladamo.ge info@hoteladamo.com

25 შპს. ,,სან თრეველი'' 20.04.2022-უვადო suntravelgeorgia@gmail.com 

26

სამეცნიერი კოლსანტინგური ცენტრი 

,,მომავლის მენეჯერი''-ქართული და 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამებისთვის

27.04.2022-უვადი momavlismenejeri@gmail.ge 

27

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია,,მიკრო 

ბიზნეს კაპიტალი''-ქართულენოვანი 

პროგრამისთვის

27.04.2022-უვადო www.mbc.com.ge info@mbc.com.ge

28

შპს ,,ეკოლაინი''-ქართული და 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამებისთვის

28.04.2022-უვადო info@cleanpark.ge       

29
სს ,,თიბისი დაზღვევა''-ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამებისთვის
10.05.2022-1 წლიანი www.tbcinsurance.ge

30
შპს ,,თეგეტა მოტორსი''-ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამებისთვის
18.05.2022-უვადო www.tegetamotors.ge vacancy@tegetamotors.ge 
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31
შპს ,,სევსამორა ვაინერი''-ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამებისთვის
06.2022-უვადო www.maranisevsamora.com winery@sevsamora.ge  

32 Check-in Travel llc 02.2022-უვადო info@checkin-travel.com 

33
ფონდი,,დიასპორების ალიანსი 

საქართველოსთვის''
08.07.2022-4ცწლიანი info.@Diaspora.edu.ge  

34 ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია 08.06.2022  უვადო bta.edu.ge btaude@yahoo.com  

35 ტურისტული კომპანია ,,აღმოაჩინე საქართველო'' 1 აგვისტო, 2022 www. discovergeorgia.ge info@discovergeorgia.ge   

36  შპს  ფიროსმანი 1 აგვისტო, 2022 www.bemice.ge v.sharia@@bemice.ge

37 შპს ,,ეკოლაინი" 03.08. 2022 info@cleanpark.ge    

38 შპს ,,თეგეტა მოტორსი" 08.08.2022 უვადო www.tegetamotors.ge vacancy@tegetamotors.ge 

39 კონსალ. ცენტ. ,,მომავლის მენეჯერი" 19.08. 2022  უვადო momavlismenejeri@gmail.ge 

40 ს.ს. ,,ნიკორა ტრეიდი'' 22.08.2022  უვადო www.nikora.ge info@nikoratrade@.ge

41 თბილისის 31-ე საჯარო სკოლა 20.09.2022  უვადო tbilisi31@mes.gov.ge tbilisi31@mes.gov.ge

42 თბილისის მე-14  საჯარო სკოლა 30.09.2022 tbilisi14@mes.gov.ge tbilisi14@mes.gov.ge

43 თბილისის 83-ე საჯარო სკოლა 06.10.2022 tbilisi83@mes.gov.ge tbilisi83@mes.gov.ge

44 აღსრულების ეროვნული ბიურო 03.11.2022 უვადო www.nbe.gov.ge

45 საქართველოს პარლამენტის აპარატი 17.10.2022  უვადო www.parliament.ge

46 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 05.09. 2022 -   7 წლით www.constcourt.ge/ka

47 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 05.09.2022 www.supremecourt.ge

48 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 05.09.2022 www.tbappeal.court.ge

49 თბილისის საქალაქო სასამართლო 06.09.2022 www.tcc.court.ge

50 იურიდიული დახმარების სამსახური 05.09.2022

51 თბილისის საერთაშორისო ტრიბუნალი 15.08.2022

52 ააიპ ,,განიარაღება და არაძალადობა" 06.09.2022

53 შპს  ,,ინტერ ინვესტ 21" 11.08.2022

54 შპს ,,სალაყაია და კობალაძე" 05.09.2022

55 დაცვის კომპანია ,,ალგანი" 22.07.2022

56 მარიამ კუბლაშვილის  საადვოკატო ბიურო 05.09.2022

57 შპს   ა 1   საქართველო 25.08.2022

58 შპს ბიზნეს კონსულტაციის ცენტრი 21.08.2022
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