
არქიტექტურისა და დიზაინის დარგობრივი საკონკურსო კომისია: 
(არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საგათა ჯგუფები:1-10 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის საგანთა ჯგუფები :1-4) 

 

 

პროფესორის თანამდებობაზე: 
 

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 

ვაკანსია კონკურსანტის სახელი და გვარი 

 1 

3-(240სთ) 

1,მარინე მაისურაძე 

2.ნინო ჩაჩავა 

3.ვანდა მუჯირი 

1-(120 სთ) 1.ზურაბ ტიტვინიძე 

2 2-(240 სთ) 1.მაია ძიძიგური 

2.მაია დავითაია 

 

3 

 

3-(240 სთ) 
1.ვახტანგ ფირცხალავა 

2.გია ნაცვლიშვილი 

3.ჯუმბერ მალაღურაძე 

4 1-(240 სთ) 1.ლევან ბერიძე 

5 1-(240 სთ) 1.თინათინ ჩიგოგიძე 

6 1-(240 სთ) 1.ნინო ხაბეიშვილი 

7 2-(240 სთ) 1.ნინო იმნაძე 

2.მედეია მელქაძე 

 

8 

 

4-(240 სთ) 
1.გიორგი სალუქვაძე 

2.მარიკა ფოჩხუა 

3.მერაბ ბოლქვაძე 

4.ნინო ჩხეიძე 

9 1-(240 სთ) 1.მაია სეხნიაშვილი 

10 1-(120 სთ) 1.ლიანა ლურსმანაშვილი 

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 

ვაკანსია გამარჯვებული კონკურსანტის სახელი და გვარი 

1 1-(120 სთ) 1.ნიკოლოზ შავიშვილი 

2 1-(120 სთ) 1.გოჩა მიქიაშვილი 

 

 

 



ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე: 

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

საგანთა 
ჯგუფის 

№ 

ვაკანსია გამარჯვებული კონკურსანტების სახელი და 
გვარი 

 1 

5-(420სთ) 

 

1.თამარ ჭანტურია 

2. მარიამ მალაღურაძე 

3. ქეთევან ბერეკაშვილი 

4. გურამ აბულაძე 

5. მანანა თავხელიძე  

1-(210სთ) 1.ლიანა ქესანაშვილი 

2 1-(420სთ) 1.თამარ ჩუბინიძე 

3 2-(420სთ) 1.ბიძინა ბერიშვილი 

2. გიორგი მუხიაშვილი 

4 1-(420სთ) 1.გიორგი ბერიძე 

 

5 

 

3-(420სთ) 

1. ნათია კოჩლაძე 

2. ქეთევან სალუქვაძე 

3. ვალერი მჭედლიშვილი 

 

6 

 

3-(420სთ) 

1.ნუგზარ ხვედელიანი 

2. გიორგი წულუკიძე 

3. მარიამ ხაბეიშვილი 

7 3-(420სთ) 1.დავით ბოსტანაშვილი 

2. ბელა თინიკაშვილი 

3. მერაბ გუჯაბიძე 

8 2-(210სთ) 1.ირაკლი მურღულია 

2. ნინო გვენცაძე 

  

9 2-(420სთ)  

1. მაკა ჟღენტი 

2. ქეთევან გაგოშიძე 

10 1-(210სთ) 1.ნანი ფხაკაძე 

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე: 

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

საგანთა ჯგუფის № ვაკანსია გამარჯვებული კონკურსანტის სახელი და გვარი 

2 1-(270 სთ) 1.ლიანა გიორგობიანი 



4 1-(540 სთ) 1.მზევინარ ღამბარაშვილი 

5 1-(540 სთ) 1.შოთა გელაშვილი 

 

6 

 

3-(540 სთ) 
1.ავთანდილ დიღმელაშვილი 

2.გია როყვა 

3.ირინა მაკოვკინა 

10 1-(270 სთ) 1.ლელა გერგეშელიძე 

 

ასისტენტის თანამდებობაზე: 

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 

ვაკანსია გამარჯვებული კონკურსანტის სახელი 
და გვარი 

 

7 

 

1-(300 სთ) 1. გიორგი ვარდოსანიძე 

 

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

საგანთა 
ჯგუფის № 

ვაკანსია გამარჯვებული კონკურსანტის სახელი და გვარი 

4 1-(300 სთ) 1.ზვიად ნამგალაძე 

 


