2021 წლის 25 ივნისს გაზეთ „რეზონანსში“ გამოქვეყნებული აკადემიური
პერსონალის კონკურსის საბოლოო შედეგები
სატრანსპორტო და მექანიკის ინჟინერიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია:
(სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საგანთა ჯგუფები:1-10; 13-16)
პროფესორის თანამდებობაზე:

გამარჯვებულის სახელი და გვარი

საგანთა ჯგუფის №

ვაკანსია

1

1 (240)

2

1(240 სთ)

2

1(120 სთ)

კახი დემეტრაშვილი

3

1(240 სთ)

რაულ თურმანიძე

3

1 (120)

4

2(240 სთ)

5

2(240 სთ)

6

3 (240)

გიორგი ჯაფარიძე
მერაბ კახიანი
ლიანა ასათიანი

7

4 (120)

გივი გოლეთიანი
ზურაბ ლაზარაშვილი
მზია მილაშვილი
ლერი კობახიძე

8

1 (240 სთ)

ზაურ ჩიტიძე

9

1 (240 სთ)

რეზო თედორაძე

13

1 (240 სთ)

ჯუმბერ იოსებიძე

13

1 (120 სთ)

გიორგი აბრამიშვილი

15

1 (240 სთ)

ავთანდილ შარვაშიძე

14

1 (120)

ოთარ გელაშვილი

10

2 (120)

ზურაბ შენგელია
ნათია ბუთხუზი

16

3 (120)

მერაბ გოცაძე
ნიკოლოზ მღებრიშვილი
ალექსანდრე დუნდუა

მერაბ შვანგირაძე

ვაჟა ქირია

ვაჟა შილაკაძე
ნია ნათბილაძე
თეა ბარამაშვილი
ნანა ნოზაძე
იოსებ ბაციკაძე

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

საგანთა
ჯგუფის №

ვაკანსია

გამარჯვებულის სახელი და გვარი

1

3 (210)

ირმა ელერდაშვილი-ლომიძე
ხათუნი ამყოლაძე
ლია თედიაშვილი

2

1 (210)

ზვიად ღვინიაშვილი

3

3 (210)

დავით ბუცხრიკიძე
რამილ ზუკაკიშვილი
ნანა ბაქრაძე

4

1 (420)

ირინე უგრეხელიძე

5

3 (420)

თამარ ბერიძე
გოჩა ჩიტაიშვილი
გიორგი ხატიაშვილი

6

2 (210)

7

2 (210)

თამაზ ისაკაძე
გიორგი ბერუაშვილი

7

1 (420)

გივი გუგულაშვილი

8

1 (210)

რამაზ ტყემალაძე

9

1 (420)

თეიმურაზ გორშკოვი

9

1 (210)

ზვიად შანავა

10

1 (210)

ვახტანგ ბოგველიშვილი

13

3 (210)

დავით ფრიდონაშვილი

კობა ილურიძე
ზურაბ მჭედლიშვილი

ხათუნა მღებრიშვილი
ვალერი ჯაჯანიძე
14

2 (210)

ნინო თოფურია
რევაზ ველიჯანაშვილი

15

1 (420)

ზაზა მესხიძე

15

1 (210)

რომან მორჩილაძე

16

1 (210)

ნინო კვაჭაძე

ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე:

საგანთა ჯგუფის №

ვაკანსია

გამარჯვებულის სახელი და გვარი

1

1 (270)

1. ირაკლი შურღაია

5

2 (270)

5

2 (540)

1. ელიზა წვერავა
2. მზია ბეგიაშვილი

13

1 (540)

1. ნუგზარ დიასამიძე

9

2 (270)

3. ქეთევან ურუშაძე
4. თინათინ ნიაური

10

1 (270)

1. დოდო აფციაური

1. მანანა ნოზაძე
2. ქეთევან ჭკუასელი

