
 

ბიზნეს ადმინისტრირების და ეკონომიკის დარგობრივი საკონკურსო კომისია 

(ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგანთა ჯგუფები: 1-14) 

(სამშენებლო ფაკულტეტის საგანთა ჯგუფი:14) 
(სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საგანთა ჯგუფები: 11, 12) 

(საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების საგანთა 
ჯგუფები: 3, 14) 

 

 პროფესორის თანამდებობაზე 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის № 

საკონკურსო ადგილების  

რ-ა (დატვ. სთ.) 

კონკურსში გამარჯვებულის სახელი 
და გვარი 

 

1 

 

 

2(240) 

1. გენადი იაშვილი 

 2.შოთა დოღონაძე  
1(120) მარიამ ცაცანაშვილი 

2 1(240 ოთარ ქოჩორაძე 

3 

 

3(240) 
1.თინათინ იაშვილი 

2.ირინე იაშვილი 

3.გიორგი ბაღათურია 

5 
 

2(240) 
1.ალეკო ქუთათელაძე 

2.რატი ბურდიაშვილი 

 

6 

 

2(120) 
1.გიორგი ცაავა 

2.მედეა ჭელიძე 

7 1(240) მარინე მეტრეველი 

 

8 

 

2(240) 

1.რუსუდან ქუთათელაძე 

2.ლელა კოჭლამაზაშვილი 

 

9 

1(240) ლევან გრიგალაშვილი 

2(120) 1.ნინო ფაილოძე 

2.თამარ ბერიძე 

 

         11 

1(240) ევგენი ბარათაშვილი 

                     3(120) 1.გუგული ყურაშვილი 

2.მერაბ მიქელაშვილი 

12 2(240) 1.ანზორ აბრალავა 

2.რამაზ ოთინაშვილი 

13 1(240) თეიმურაზ ყანდაშვილი 

14 1(240) მანანა ვასაძე 

სამშენებლო ფაკულტეტი: 



საგანთა 
ჯგუფის № 

საკონკურსო ადგილების 
რ-ა (დატვ. სთ.) 

კონკურსანტში გამარჯვებულის 

სახელი და გვარი 

 

14 

 

              

 

3(240) 

 

1.ელინა ქრისტესიაშვილი 

2.გრიგორ ხოფერია 

3.მურმან ბაქრაძე 

1(120) ქეთევან მდინარაძე 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის № 

საკონკურსო ადგილების 
რ-ა (დატვ. სთ.) 

კონკურსანტში გამარჯვებულის 

სახელი და გვარი 

 

11 

2(240) 

 

1.მურმან ბლიაძე 

2.ჟუჟუნა წიკლაური-შენგელია 

1(120) ოლეგ ბიჭიაშვილი 

 

 

12 

2(240) 
1.თამარ კილაძე 

2.გოდერძი ტყეშელაშვილი 

3(120) 

1.ლევან ბუბუტეიშვილი 

2.ლიკა ბერიძე 

3.გიორგი მაისურაძე 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი: 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა (დატვ. 

სთ.) 
კონკურსანტის სახელი და გვარი 

 

3 

 

        

 

2(240) 

 

1.რევაზ შენგელია 

2.გურამ ჯოლია 

1(120) ტარიელ კიკვაძე 

14       1(240) ალექსანდრე სიჭინავა 

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის № 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა (დატვ. 

კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 



სთ.) 

 

1 

1 (420) ბესიკ  შერაზადიშვილი 

1(210) ნუნუ ოვსიანიკოვა 

 

2 

1 (420) ოთარ ბარათურია 

1(210) სოფიო დოღონაძე 

4 1(420) მზევინარ ნოზაძე 

1(210) ლილი გვენეტაძე 

5 1(420) ნინო ხიდირბეგიშვილი 

1(210) გიორგი სულაშვილი 

 

 

7 

 

3(420) 

1.ელისაბედ მალანია 

2.ნანა ნადარეიშვილი 

3.ნანი მამფორია 

2 (210) 1.ნინო მაზიაშვილი 

2.მაკა ფირანაშვილი 

 

8 
2(420) 

1.ლია ბერიკაშვილი 

2.ზურაბ ჯორბენაძე 

1(210) თამარ დევიძე 

 

 

9 5(420) 

1.სოფიო ბლიაძე 

2.ხათუნა ხარხელაური 

3.ვარლამ რამიშვილი 

4.ნათია შენგელია 

5.ლალა ჯიქია 

2 (210) 1.დავით ბიბიჩაძე 

2.ვალერი კატუკია 

10 1(420) რუსუდან ქინქლაძე 

 

11 

 

 

 

3(420) 

1.ქეთევან შენგელია 

2.მაია სოსელია 

თათია ღურწკაია 

2 (210) 1.ნინო ჩიკვილაძე 

2.ანზორ კურატაშვილი 

 

 

 

 

12 

 

 

 

6 (420) 

1.თამარ ღამბაშიძე 

2.შალვა კერესელიძე 

3.ედუარდ კავთიძე 

4.თამარ როსტიაშვილი 

5.ნატალია ჭანტურია 

6.თამარი ქაჯაია 

2 (210) 1.ბელა გოდერძიშვილი 

2.ზაზა სოფრომაძე 

13 
1(420) მაია ჩეჩელაშვილი 

1(210) ანა ბოლქვაძე 

14 1(210) თამარ ქობლიანიძე 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის № 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა (დატვ. 

კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 



სთ.) 

 

14 

 

2 (420) 

1.ირმა ბარათაშვილი 

2.მედეა ძოწენიძე 

 

3(210) 

1.მარიამ ვარდიაშვილი 

2.ლეილე ქრისტესიაშვილი 

3.ლევან ბოგვერაძე 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის № 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა (დატვ. 

სთ.) 
კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

 

 

         11 

 

              4 (420) 

1.ჯონი შანიძე 

2.მაია ჩინჩალაძე 

3.ნანა კიკნაძე 

4.ბორის გითოლენდია 

                1(210) ანა წულაია 

 

 

12 

 

3 (420) 

1.ლელა ბოჭოიძე 

2.ნინო დარსაველიძე 

3.ქეთევან კიწმარიშვილი 

1(210) რევაზ ქელდიშვილი 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის № 

საკონკურსო ადგილების 
რ-ა (დატვ. სთ.) 

კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

 

 

     3 

 

3 (420) 

1.აკაკი გვარუციძე 

2.ლია ჭყონია 

3.ელენე მენაბდე-ჯობაძე 

                2(210) 1.ლევან ტატიშვილი 

2.დავით მახვილაძე 

     14 1 (420) დემნა კვარაცხელია 

 

 ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე: 

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის 

№ 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა (დატვ. 

სთ.) 
კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

 

1 

 

 

3(270 0 

1.თამთა ღლონტი 

2.ავთანდილ ადეიშვილი 

3.რატი გურგენიძე 



4 

 

2 (270) 1.ანი ხაჩიძე 

2.გოჩა აბუთიძე 

5 
2 (270) 1.ანი ბიბილური 

2.თეა ჰასრათოვი 

7 1(270) ლაშა-გიორგი დათაშვილი 

 

8 

1(540) მარინე თოფჩიშვილი 

 

4 (270) 

1.მანანა ბერუაშვილი 

2.ნინო ზავრაშვილი 

3.ნაირა ღვედაშვილი 

4.ალექსანდრე შარაშენიძე 

9 

 

3(270) 

1.მაია მარტიაშვილი 

2.დავით ფოდიაშვილი 

3.თამარ ხინიკაძე-გვარამია 

10 1 (270) მარიამ დათაშვილი 

11 2 (270) 1.მარინა ბაღათურია 

2.ჟანა ბალახაშვილი 

 

 

12 

 

 

4 (270) 

1.შალვა კუტუბიძე 

2.ანა ჯიქია 

3.ნინო ომანაძე 

4.გიორგი მორჩილაძე 

          14                            1 (270) ეკატერინე შილაკაძე 

 

  სამშენებლო ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის 

№ 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა (დატვ. 

სთ.) 
კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

 

 

14 

 

        1(540) ია ხართიშვილი 

 

       3(270) 

 

1.გოჩა ნანიტაშვილი 

2.ნათია ფოფხაძე 

3.თინათინ დათიაშვილი 

  

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის 

№ 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა (დატვ. 

სთ.) 
კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

      

        11 

 

           2(540) 

 

1.ნუნუ აჩუაშვილი 

2.იულია თედეევი 



         12          2(540) 1.დავით ჯაფარიძე 

2.ლექსო ლემონჯავა 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი: 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 

საკონკურსო ადგილების 
რ-ა (დატვ. სთ.) 

კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

 

 

3 

         1(540) თემურ შაკიაშვილი 

        

        2(270) 

1.ლაშა მგელაძე 

2.ირაკლი ჯანგავაძე 

 

  ასისტენტის თანამდებობაზე: 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის 

№ 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა 

(დატვ. სთ.) 
კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

1 1 (300) თამილა ყურაშვილი 

4 1(300) კობა აბლოთია 

 

   საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი: 

საგანთა 
ჯგუფის 

№ 

საკონკურსო 
ადგილების რ-ა 

(დატვ. სთ.) 
კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

1 1 (300) ირმა ბახტურიძე 

 

 

 

 

 

 


