
 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

                                                                                           საკონკურსო კომისიის  

სხდომის #2 ოქმით დამტკიცებული  

დანართი 1 

                                                                                                                           
 

___ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა _ ფაკულტეტის  ვაკანტური აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის მონაწილე კონკურსანტებთან 

გასაუბრების/საცდელი ლექციის განრიგი 
 

 

       

პრეტენდენტის 

სახელი და გვარი 

 

გასაუბრების ჩატარების 

ადგილი   

 

 

 

გასაუბრების 

ჩატარების 

ფორმატი - 

დისტანციური 

ZOOM 

პლატფორმის 

მეშვეობით  

 

 

გასაუბრების ჩატარების 

დრო 

 

 

სექტემბერი 

2021 წელი 

საათი, 

წუთი  

ჯემალ კარალიძე 

 
ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

ZOOM 

პლატფორმის 

მეშვეობით 

 
(ლინკი 

უშუალოდ 

გაეგზავნება 

პრეტენდენტს 

პირად ელ. 

ფოსტაზე) 

 

 

10.09.2021 

 

 

10:00 

 

ზაზა შაშიკაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

ZOOM 

პლატფორმის 

მეშვეობით 

 
(ლინკი 

უშუალოდ 

გაეგზავნება 

პრეტენდენტს 

პირად ელ. 

ფოსტაზე) 

 

10.09.2021 10:20 

ნუგზარ ზოსიძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

 

10.09.2021 10:40 



სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

ხათუნა დიასამიძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 11:00 

მერაბ ხალვაში 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 11:20 

კახაბერ ქამადაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 11:40 

ლიანა ჭყონია 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 12:00 

მაია კიკვაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 12:20 

მზია ხახუტაიშვილი 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 12:40 



თეონა აბულაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 13:00 

მინდია ცეცხლაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 13:20 

მალხაზ ბალაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 13:40 

შოთა როდინაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 14:00 

ლია დავითაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 14:20 

ივდით დიასამიძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 14:40 

ლალი თავაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

 

10.09.2021 15:00 



 

 

 
 

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

ნანა მაზმიშვილი 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 15:20 

კესო ბორჩხაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 15:40 

დალი 

დობორჯგინიძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 16:00 

თამილა დავითაძე 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 16:20 

ირმა ბაგრატიონი 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. N35/32,  

 

კორპუსი N --1--- 

სართული -------2------- 

ოთახი N--32--    

 

 

10.09.2021 16:40 


