
 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 06-01/96                                                                                  

ქ. ბათუმი                                    13 სექტემბერი 2021 წ. 

 

ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის შედეგების დამტკიცების 

თაობაზე 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის, ბსუ–ს წესდების მე-8  მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 

სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს  წარმომადგენლობითი საბჭოს  

2017 წლის 27 ივლისის Ν04 გადაწყვეტილების, „ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი 

ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-

02/126 ბრძანების, „ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის განხილვის 

შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 26 ივლისის №68 დადგენილებაში 

ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 6 

სექტემბრის N06-01/93 დადგენილების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის (№5, 

10.09.2021), ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის (№5, 10.09.2021), 

იურიდიული და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის (№5, 10.09.2021), 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ჯანდაცვის 

მიმართულების (№5, 10.09.2021), საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის საბუნებისმეტყველო მიმართულების (№5, 10.09.2021), ტექნოლოგიური 

ფაკულტეტის (№5, 10.09.2021),  ტურიზმის ფაკულტეტის (№5, 10.09.2021),  ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის (№5, 10.09.2021) საკონკურსო კომისიების სხდომის ოქმების 

საფუძველზე,  აკადემიურმა საბჭომ  
 

დ ა ა დ გ ი ნ ა : 

 
1. დამტკიცდეს „ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის 

გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანებით 

გამოცხადებული კონკურსის შედეგები დანართი 1-ის შესაბამისად. 

2. კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან შრომითი ხელშეკრულებები გაფორმდეს 

ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად, მათი ბსუ-სთან 

აფილირების განაცხადის შედეგად გაფორმებული წერილობითი შეთანხმების 

გათვალისწინებით, ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური 

დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების  წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 



წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის N3 გადაწყვეტილებისა და ,,საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების 

თაობაზე“ ბსუ-ს  წარმომადგენლობითი საბჭოს  2017 წლის 27 ივლისის  Ν04 

გადაწყვეტილების თანახმად, წინამდებარე დადგენილების დანართი 1-ში მითითებულ 

ვადებში. 

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე (ველებში: ,,კონკურსები“ და 

,,აკადემიური საბჭოს დადგენილებები“). 

4. დადგენილება დაეგზავნოს რექტორის მოადგილეს, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს, შესაბამის 

ფაკულტეტებს, სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, საქმისწარმოების სამსახურს 

(კანცელარიას), საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, კონკურსში გამარჯვებულ პირებს. 

5. დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.   

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის №30). 

 

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი, პროფესორი                                                                    მერაბ ხალვაში 
  

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 13 სექტემბრის 

№06-01/96 დადგენილების 

დანართი 1. 

 

ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანების საფუძველზე 

გამოცხადებული და ჩატარებული ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი  

ღია კონკურსის შედეგები 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 
№ დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

საკონკურსო 

მიმართულებები 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

გამარჯვებული 

კონკურსანტი 

შრომითი 

ხელშეკრულების 

ვადა 

1  

საფინანსო, საბანკო და 

სადაზღვევო საქმის 
 

ფინანსები ასოცირებული 

პროფესორი 

რამინ 

ცინარიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

2 ფინანსები ასისტენტ- 

პროფესორი 

თამარ 

ღოღობერიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

3 ფინანსები ასისტენტ- 

პროფესორი 

ირინე  

თავაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

4 საბუღალტრო აღრიცხვის, 

აუდიტისა და 

საგადასახადო 

საბუღალტრო 

აღრიცხვა 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

თამთა  

ბერიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

5 საბუღალტრო 

აღრიცხვა 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ეკატერინე 

შაინიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

6 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების, 

მენეჯმენტის და 

მარკეტინგის 

მენეჯმენტი ასისტენტ- 

პროფესორი 

ქეთევან 

გოლეთიანი 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

7 მენეჯმენტი ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნატო  

ჯაბნიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

8 მენეჯმენტი ასისტენტ- 

პროფესორი 

ლეილა 

ცეცხლაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

9 მარკეტინგი ასოცირებული 

პროფესორი 

ნანული 

მახარაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

10 მარკეტინგი ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნინო  

მამულაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

11 
ეკონომიკის 

ეკონომიკა ასისტენტი ნინო 

კონცელიძე 

17.09-2021-დან  

17.09.2024-მდე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 
 

№ დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

საკონკურსო 

მიმართულებები 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

გამარჯვებული 

კონკურსანტი 

შრომითი 

ხელშეკრულების 

ვადა 

1  

ენებისა და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი 

ინგლისური ენა ასოცირებული 

პროფესორი 

თათია 

ნაკაშიძე-

მახარაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

2 ინგლისური ენა ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნინო  

სამნიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

3 ინგლისური ენა ასისტენტ- 

პროფესორი 

მედეა 

დიასამიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

4 ფრანგული ენა ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნათია 

აბაშიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

5 

პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა 

განათლება ასისტენტ- 

პროფესორი 

დარეჯან 

გელაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

6 განათლება ასისტენტ- 

პროფესორი 

ბესიკ  

ციცაგი 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

7  

მათემატიკის  

გეომეტრია-

ტოპოლოგია 

პროფესორი ანზორ  

ბერიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2027-მდე 

8 გეომეტრია-

ტოპოლოგია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

რუსლან 

ცინარიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

9 ალგებრა და 

რიცხვთა თეორია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნინო  

ცინარიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

10 მათემატიკის 

საფუძვლები და 

მეთოდიკა 

პროფესორი ლელა 

თურმანიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2027-მდე 

 

 

 

იურიდიული და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
№ დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

საკონკურსო 

მიმართულებები 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

გამარჯვებული 

კონკურსანტი 

შრომითი 

ხელშეკრულების 

ვადა 

1  

 

სამართლისა და საჯარო 

მმართველობის 

საჯარო სამართალი პროფესორი მალხაზ 

ნაკაშიძე 

17.09-2021-დან  

17.09.2027-მდე 

2 საჯარო სამართალი ასოცირებული 

პროფესორი 

ნუგზარ 

ფუტკარაძე 

17.09-2021-დან  

17.09.2026-მდე 

3 საჯარო სამართალი ასისტენტი დავით გაბაიძე 17.09-2021-დან  

17.09.2024-მდე 

4 საჯარო 

მმართველობა 

პროფესორი ირაკლი 

მანველიძე 

17.09-2021-დან  

17.09.2027-მდე 

5 კერძო სამართალი ასისტენტ- 

პროფესორი 

გულიკო 

კაჟაშვილი 

17.09-2021-დან  

17.09.2025-მდე 

6 საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ევროპისმცოდნეობა ასისტენტ- 

პროფესორი 

ზაზა 

ბურკაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

 

 

 



საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი  

 
№ დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

საკონკურსო 

მიმართულებები 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

გამარჯვებული 

კონკურსანტი 

შრომითი 

ხელშეკრულების 

ვადა 

1  

 

 

ბიოლოგიის 

ბოტანიკა, 

ბიომრავალფეროვნება 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ინგა  

დიასამიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

2 გამოყენებითი 

ეკოლოგია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

გუგული 

დუმბაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

3 კერძო და 

ბიოეკოლოგია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ჟანა  

ჭითანავა 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

4 

 

მიკრობიოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

თეა 

ქოიავა 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

5 

ქიმიის 

ფიზიკური ქიმია ასისტენტ- 

პროფესორი 

თინა 

ხარებავა 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

6 ორგანული ქიმია, 

ბიოქიმია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

გულთამზე 

თავდგირიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

7 

კლინიკური 

მედიცინის 

საბაზისო მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

სოფიკო 

ცქვიტინიძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2026-მდე 

8 საბაზისო მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ირინა  

ნაკაშიძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2026-მდე 

9 საბაზისო მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

რუსუდან 

ვადაჭკორია 

16.09-2021-დან  

16.09.2026-მდე 

10 კლინიკური მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასოცირებული 

პროფესორი 

გიორგი 

ნიკოლაიშვილი 

16.09-2021-დან  

16.09.2026-მდე 

11 კლინიკური მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

მერაბ 

ნაკაშიძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2025-მდე 

12 კლინიკური მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

თამარ  

პეშკოვა 

16.09-2021-დან  

16.09.2025-მდე 

13 კლინიკური მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

თამარ 

ბახტაძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2025-მდე 

14 კლინიკური მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

მირანდა 

შერვაშიძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2025-მდე 

15 შინაგანი მედიცინა პროფესორი სოფიო  

ბერიძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2027-მდე 

16 მეანობა-

გინეკოლოგია 

პროფესორი ჯუმბერ 

უნგიაძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2027-მდე 

17 პედიატრია პროფესორი ვახტანგ 

ბერიძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2027-მდე 

18 კლინიკური 

ქირურგია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ზურაბ 

ჩიხლაძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2025-მდე 

19 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის და 

მტკიცებითი 

მედიცინის 

მტკიცებითი 

მედიცინა და 

სამეცნიერო კვლევები 

პროფესორი სალომე 

ღლონტი 

16.09-2021-დან  

16.09.2027-მდე 

20 კლინიკური ანატომია ასოცირებული 

პროფესორი 

ზურაბ 

ჩომახაშვილი 

16.09-2021-დან  

16.09.2026-მდე 

21 საბაზისო ქირურგია პროფესორი გივი  

ცეცხლაძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2027-მდე 

22 ფარმაკოლოგია ასოცირებული 

პროფესორი 

ლელა  

ბერიძე 

16.09-2021-დან  

16.09.2026-მდე 

23 ფარმაკოგნოზია ასოცირებული 

პროფესორი 

ეთერ 

ჯაყელი 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

 



ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 
№ დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

საკონკურსო 

მიმართულებები 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

გამარჯვებული 

კონკურსანტი 

შრომითი 

ხელშეკრულების 

ვადა 

1  

 

ინჟინერიის და 

მშენებლობის 

მშენებლობა ასისტენტ- 

პროფესორი 

თეიმურაზ 

ჯოჯუა 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

2 მშენებლობა ასისტენტ- 

პროფესორი 

ქეთევან 

ინაშარიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

3 

ელექტრონიკა, 

ტელეკომუნიკაცია 

და 

ინტერნეტინჟინერია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

მარინა 

ჩხარტიშვილი 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

4 

ელექტრონიკა, 

ტელეკომუნიკაცია 

და 

ინტერნეტინჟინერია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

მაია  

ტუღუში 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

5 

ტექნოლოგიებისა და 

საინჟინრო 

მენეჯმენტის 

ნავთობისა და 

გაზის მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა 

და შენახვის ტექნიკა 

და ტექნოლოგიები  

 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

მადონა  

ლორია 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

6 

ნავთობისა და 

გაზის მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა 

და შენახვის ტექნიკა 

და ტექნოლოგიები 

 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნინო 

დონდოლაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

7 

აგროტექნოლოგიისა 

და 

აგროინჟინერიის 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ნარგიზ 

ალასანია 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

 

8 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ნოდარ  

ბერიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

 

9 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ინგა 

გაფრინდაშვილი 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

10 

აგროეკოლოგიისა და 

სატყეო საქმის 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ლამზირა 

გორგილაძე 

27.09-2021-დან  

27.09.2026-მდე 

 

11 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნუნუ 

ნაკაშიძე 

27.09-2021-დან  

27.09.2025-მდე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ტურიზმის ფაკულტეტი 

 
№ დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

საკონკურსო 

მიმართულებები 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

გამარჯვებული 

კონკურსანტი 

შრომითი 

ხელშეკრულების 

ვადა 

1  

 

ტურიზმის 

ტურიზმი ასისტენტ- 

პროფესორი 

ცირა  

ცეცხლაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

2 ტურიზმი ასისტენტ- 

პროფესორი 

მამუკა 

გოგელია 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

3 ტურიზმი ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნარგიზ 

ფალავანდიშვილი 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

4 

 

ტურიზმი ასისტენტ- 

პროფესორი 

თეონა 

ზოიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

5 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

თამარ 

ბერიძე 

17.09-2021-დან  

17.09.2025-მდე 

6 მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნინო 

დევაძე 

17.09-2021-დან  

17.09.2025-მდე 

7 მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ნათია 

ბერიძე 

17.09-2021-დან  

17.09.2025-მდე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

№ დარგობრივი 

დეპარტამენტი 

საკონკურსო 

მიმართულებები 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

გამარჯვებული 

კონკურსანტი 

შრომითი 

ხელშეკრულების 

ვადა 

1  

 

 

ისტორიის, არქეოლოგიისა 

და ეთნოლოგიის 

საქართველოს 

ისტორია 

პროფესორი ჯემალ 

კარალიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2027-მდე 

2 საქართველოს 

ისტორია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ნუგზარ 

ზოსიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

3 მსოფლიო 

ისტორია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ხათუნა 

დიასამიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

4 

 

არქეოლოგია პროფესორი მერაბ  

ხალვაში 

20.09-2021-დან  

20.09.2027-მდე 

5 არქეოლოგია ასისტენტ- 

პროფესორი 

კახაბერ 

ქამადაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

6 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

თურქეთის 

ისტორია 

პროფესორი ზაზა  

შაშიკაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2027-მდე 

7 თურქული  

ენა 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

ლიანა  

ჭყონია 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

8 

ქართული  

ფილოლოგიის 

ქართული ენა პროფესორი მაია  

კიკვაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2027-მდე 

9 ქართული ენა ასოცირებული 

პროფესორი 

მზია 

ხახუტაიშვილი 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

10 ქართული ენა ასისტენტ- 

პროფესორი 

თეონა აბულაძე 20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

11 ქართული 

ლიტერატურა 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

მალხაზ  

ბალაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

12 

ევროპეისტიკის 

ინგლისური ენა ასოცირებული 

პროფესორი 

ივდით 

დიასამიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

13 ინგლისური ენა ასოცირებული 

პროფესორი 

ლალი  

თავაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

14 ინგლისური ენა ასოცირებული 

პროფესორი 

ნანა 

მაზმიშვილი 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

15 ინგლისური ენა ასისტენტ- 

პროფესორი 

ლია 

დავითაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

16 კლასიკური 

ფილოლოგია, 

ბიზანტინო-

ლოგია 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

კესო 

ბორჩხაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

17 სლავისტიკა ასისტენტ- 

პროფესორი 

დალი 

დობორჯგინიძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

18 ევროპული და 

ამერიკული 

ლიტერატურა 

ასოცირებული 

პროფესორი 

თამილა 

დავითაძე 

20.09-2021-დან  

20.09.2026-მდე 

19 
ფილოსოფიის 

ფილოსოფია ასისტენტ- 

პროფესორი 

ირმა 

ბაგრატიონი 

20.09-2021-დან  

20.09.2025-მდე 

 

 


