
 

 

ბსუ-ს აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებლი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია  
 

 

1. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 6 ვაკანტური თანამდებობა 

დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

მიმართულება/ 

დარგი 

ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

ვაკანტური 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

კონკურსანტები 

(სახელი და გვარი) 

სამართლისა და 

საჯარო 

მმართველობის 

საჯარო  სამართალი 

პროფესორი 1 1.მალხაზ ნაკაშიძე 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.ნუგზარ ფუტკარაძე 

ასისტენტი 1 1.დავით გაბაიძე 

საჯარო 

მმართველობა 

პროფესორი 1 1.ირაკლი მანველიძე 

კერძო სამართალი ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.გულიკო კაჟაშვილი 

საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 

ევროპისმცოდნეობა ასისტენტ 

პროფესორი 

1 1.ზაზა ბურკაძე 

 2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 19  ვაკანტური თანამდებობა 

ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და 

ეთნოლოგიის 

საქართველოს 

ისტორია 

პროფესორი 1 1.ჯემალ კარალიძე 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.ნუგზარ ზოსიძე 

მსოფლიო ისტორია ასოცირებული 1 1.ხათუნა დიასამიძე 

არქეოლოგია 

პროფესორი 1 1.მერაბ ხალვაში 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.კახაბერ ქამადაძე 

აღმოსავლეთმცოდნ

ეობის 

თურქეთის 

ისტორია 

პროფესორი  1 1.ზაზა შაშიკაძე 

თურქული ენა ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.ლიანა ჭყონია 



 

 

ქართული 

ფილოლოგია 

ქართული ენა 

პროფესორი 1 1.მაია კიკვაძე 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.მზია 

ხახუტაიშვილი 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.თეონა აბულაძე 

ქართული 

ლიტერატურა 

ასისტენტ-

პროფესორი 
1 

1. მალხაზ ბალაძე 

2. მინდია ცეცხლაძე 

ევროპეისტიკის 

ინგლისური ენა 

ასოცირებული 

პროფესორი 

3 1. ივდით დიასამიძე 

2. ლალი თავაძე 

3. ნანა მაზმიშვილი 

ასისტენტ 

პროფესორი 

1 1. ლია დავითაძე; 

2. შოთა როდინაძე 

კლასიკური 

ფილოლოგია, 

ბიზანტინოლოგია 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 

1.კესო ბორჩხაძე 

სლავისტიკა ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.დალი 

დობორჯგინიძე 

ევროპული და 

ამერიკული 

ლიტერატურა 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 

1.თამილა დავითაძე 

ფილოსოფიის ფილოსოფია ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.ირმა ბაგრატიონი 

3. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - 11 ვაკანტური თანამდებობა 

საფინანსო, საბანკო 

და სადაზღვევო 

საქმის 

ფინანსები ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.რამინ ცინარიძე 

ასისტენტ-

პროფესორი 

2 1. ირინე თავაძე 

2. თამარ ღოღობერიძე 

საბუღალტრო 

აღრიცხვის, 

აუდიტისა და 

საგადასახადო 

საბუღალტრო 

აღრიცხვა 

ასისტენტ-

პროფესორი 

2 1. ეკატერინე 

შაინიძე 

2. თამთა ბერიძე 



 

 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების, 

მენეჯმენტის და 

მარკეტინგის 

მენეჯმენტი ასისტენტ-

პროფესორი 

3 1. ლეილა ცეცხლაძე 

2. ქეთევან 

გოლეთიანი 

3. ნატო ჯაბნიძე 

მარკეტინგი ასოცირებული 

პროფესორი 

1 ნანული მახარაძე 

ასისტენტ 

პროფესორი 

1 1. ნინო მამულაძე 

2. ირაკლი აბაშიძე 

ეკონომიკის  ეკონომიკა ასისტენტი 1 ნინო კონცელიძე 

4. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი- 10 ვაკანტური თანამდებობა 

ენებისა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი 

ინგლისური ენა 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.თათია ნაკაშიძე-

მახარაძე 

ასისტენტ-

პროფესორი 

2 1. მედეა დიასამიძე 

2. ნინო სამნიძე 

ფრანგული ენა ასისტენტ 

პროფესორი 

1 1.ნათია აბაშიძე 

პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი 

განათლება ასისტენტ-

პროფესორი 

2 1. დარეჯან გელაძე  

2. ბესიკ ციცაგი 

მათემატიკის 

დეპარტამენტი გეომეტრია 

ტოპოლოგია 

პროფესორი 1 1.ანზორ ბერიძე 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.რუსლან ცინარიძე 

ალგებრა და 

რიცხვთა თეორია 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.ნინო ცინარიძე 

მათემატიკის 

საფუძვლები და  

მეთოდიკა 

პროფესორი 1 1.ლელა თურმანიძე 

5. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 23 ვაკანტური თანამდებობა 

ბიოლოგიის  ბოტანიკა, 

ბიომრავალფეროვნე

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.ინგა დიასამიძე 



 

 

ბა 

გამოყენებითი 

ეკოლოგიის  

 

ასოციებული 

პროფესორი 

1 1.გუგული დუმბაძე 

კერძო და 

ბიოეკოლოგიის  

 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1. ჟანა ჭითანავა 

2. ნინო ქედელიძე 

მიკრობიოლოგიის ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.თეა ქოიავა 

ქიმიის  ფიზიკური ქიმიის 

მიმართულება 

ასისტენტ 

პროფესორი 

1 1.თინა ხარებავა 

 ორგანული ქიმია, 

ბიოქიმიის 

მიმართულება 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.გულთამზე 

თავდგირიძე 

კლინიკური 

მედიცინა 

საბაზისო 

მედიცინის 

(ინგლისურენოვანი) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

3 1. რუსუდან 

ვადაჭკორია 

2. სოფიკო 

ცქვიტინიძე  

3. ირინა ნაკაშიძე 

კლინიკური 

მედიცინის 

(ინგლისურენოვანი) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.გიორგი  

ნიკოლაიშვილი; 

ასისტენტ-

პროფესორი 

4 1. მირანდა 

შერვაშიძე 

2. მერაბ ნაკაშიძე 

3. თამარ პეშკოვა 

4. თამარ ბახტაძე 

შინაგანი მედიცინის 

მიმართულება 

პროფესორი 1 1.სოფიო ბერიძე 

მეანობა-

გინეკოლოგიის  

მიმართულება 

პროფესორი 1 1.ჯუმბერ უნგიაძე 

პედიატრიის 

მიმართულება 

პროფესორი 1 1.ვახტანგ ბერიძე 

კლინიკური 

ქირურგიის 

მიმართულება 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.ზურაბ ჩიხლაძე 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის და 

მტკიცებითი 

მედიცინის და  

სამეცნიერო 

პროფესორი 1 1.სალომე ღლონტი 



 

 

მტკიცებითი 

მედიცინის 

კვლევების 

მიმართულება 

კლინიკური  

ანატომიის 

მიმართულება 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.ზურაბ 

ჩომახაშვილი 

საბაზისო 

ქირურგიის 

მიმართულება 

პროფესორი 1 1.გივი ცეცხლაძე 

ფარმაკოლოგიის 

მიმართულება 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.ლელა ბერიძე 

ფარმაკოგნოზიის 

მიმართულება 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1.ეთერ ჯაყელი 

6. ტურიზმის ფაკულტეტი - 7 ვაკანტური თანამდებობა 

ტურიზმის ტურიზმი ასისტენტ-

პროფესორი 

4 1. ცირა ცეცხლაძე 

2. ნარგიზ 

ფალავანდიშვილი 

3. მამუკა გოგელია 

4. თეონა ზოიძე 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

ასისტენტ-

პროფესორი 

3 1.  ნინო დევაძე 

2. ნათია ბერიძე 

3. თამარ ბერიძე 

7. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი - 11 ვაკანტური თანამდებობა 

ინჟინერიისა და 

მშენებლობის 

 

მშენებლობა ასისტენტ-

პროფესორი 

2 1. თეიმურაზ ჯოჯუა 

2. ქეთევან ინაშარიძე 

3. ნანა დონდოლაძე 

ელექტრონიკა, 

ტელეკომუნიკაცია 

და 

ინტერნეტინჟინერია 

ასისტენტ-

პროფესორი 

2 1. მაია ტუღუში 

2. მარინა 

ჩხარტიშვილი 

ტექნოლოგიებისა 

და საინჟინრო 

მენეჯმენტის 

ნავთობისა და გაზის 

მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა 

და შენახვის ტექნიკა 

და ტექნოლოგიები 

ასისტენტ-

პროფესორი 

2 1. მადონა ლორია 

2. ნინო დონდოლაძე 

აგროტექნოლოგიი
აგრარული 

ტექნოლოგიები 

ასოცირებული 2 1. ნარგიზა ალასანია 



 

 

სა და  აგროინჟი-

ნერიის 

პროფესორი 2. ნოდარ ბერიძე 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.ინგა 

გაფრინდაშვილი 

აგროეკოლოგიისა 

და სატყეო საქმის 
აგრარული 

ტექნოლოგიები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 1. ლამზირა 

გორგილაძე 

2. გურამ ჩხუბაძე 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 1.ნუნუ ნაკაშიძე 

 



 

 

 


