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ტე ქნოლოგიური   ფაკულტეტის 

ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის მონაწილე 

კონკურსანტებთან   გასაუბრების განრიგი 

 

 
 

დასაკავებელი     
   
თანამდებობა 

 

 

  პრეტენდენტის 
სახელი და გვარი 

 

გასაუბრების 
ჩატარების ადგილი   

 

გასაუბრების ჩატარების 
დრო 

დაწყება  დამთავრება 

ასისტენტ 

პროფესორი 
ალასანია ნარგიზა 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
12 სთ. 

10. 09.2017 
12 სთ. 20 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 

ბერიძე ნოდარ 
 

 
ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
12 სთ. 20 წთ. 

10. 09.2017 
12 სთ. 40 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
გაფრინდაშვილი ინგა 

 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 

12 სთ. 40 წთ. 

10. 09.2017 
13 სთ. 

 

ასისტენტ 

პროფესორი 
მარგალიტაძე რომან  

 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
13 სთ. 

10. 09.2017 
13 სთ. 20 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
გორგილაძე ლამზირა 

 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
13 სთ. 20 წთ. 

10. 09.2017 
13 სთ. 40 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
ნაკაშიძე ნუნუ 

 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
13 სთ. 40 წთ. 

10. 09.2017 
14 სთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
ჩხუბაზე გურამ 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
14 სთ.  

10. 09.2017 
14 სთ. 20 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
გოლეთიანი ქეთევან 

 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
14 სთ. 20 წთ. 

10. 09.2017 
14 სთ. 40 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
დონდოლაძე ნანა 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
14 სთ. 40 წთ. 

10. 09.2017 
15 სთ.  



ასისტენტ 

პროფესორი 
ინაშარიძე ქეთევან 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
15 სთ. 

10. 09.2017 
15 სთ. 20 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
ტუღუში მაია 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
15 სთ. 20 წთ. 

10. 09.2017 
15 სთ. 40 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
ჩხარტიშვილი მარინა 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
15 სთ. 40 წთ. 

10. 09.2017 
16 სთ.  

ასისტენტ 

პროფესორი 
ჯოჯუა თეიმურაზ 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
16 სთ. 

10. 09.2017 
16 სთ. 20 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
დონდოლაძე ნინო 

 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
16 სთ. 20 წთ. 

10. 09.2017 
16 სთ. 40 წთ. 

ასისტენტ 

პროფესორი 
ლორია მადონა 

ქ. ბათუმი,  

ფიროსმანის N 12, 

ოთახი N302   

(მე-3 სართული) 

10. 09.2017 
16 სთ. 40 წთ. 

10. 09.2017 
17 სთ.  

 
 

 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების 

დასაკავებელი კონკურსის მონაწილე კონკურსანტები, რომლებსაც არ მიენიჭათ 

პრეტენდენტის სტატუსი 
 

 

N დარგობრივი დეპარტამენტი დარგი/მიმართულება 
საკონკურსო 

ადგილები 

შემოტანილი 

განცხადებები 

1 

 

აგროეკოლოგიისა და სატყეო 
საქმის დეპარტემენტი 

აგრარული 
მეცნიერებანი 

ასისტენტ  

პროფესორი 
ებრალიძე ლეილა 

 

 


