
 

2017 წლის 5 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე 

მათემატიკისა და ფიზიკის დარგობრივი საკონკურსო კომისიის მიერ ჩატარებული კენჭისყრის 

შედეგები საგანთა ჯგუფების მიხედვით: 

 

 

საგანთა 

ჯგუფების 
# 

აკადემიური 

თანამდებობა 

ვაკანსია  

(დატვ. სთ.) 

კონკურსში გამარჯვებულის 

გვარი და სახელი 

179 

პროფესორი 4 (400) 

1. გლურჯიძე ლევანი 

2. ჩხარტიშვილი ლევანი 

3. გერასიმოვი ალექსი 

4. ჩაჩხიანი ზურაბი 

ასოცირებული 

პროფესორი 
4 (400) 

1. ფაღავა თეიმურაზი 

2. ჩიხლაძე გურამი 

3. კალანდაძე იამზე 

4. კაპანაძე ანდრო 

ასისტენტ- 

პროფესორი 
3  (400) 

1. ესიავა რამაზი 

2. ჭირაქაძე არჩილი 

3. ქევხიშვილი მაია 

ასისტენტი 2  (400) 

1. შოგირაძე მარინე 

2. აუთვისებელია 

 

180 

ასოცირებული 

პროფესორი 
1 (200) გოგუა ზურაბი 

ასისტენტ- 

პროფესორი 
1  (400) კოტია ბეჟანი 

181 პროფესორი 1(400) გიგინეიშვილი აკაკი 



პროფესორი 1 (200) ნაბახტიანი გიორგი 

ასოცირებული 

პროფესორი 
1 (400) ბერიკაშვილი თეიმურაზი 

182 
ასოცირებული 

პროფესორი 
1 (400) ჯანელიძე გოდერძი 

183 პროფესორი 1 (200) ჩიხრაძე ნიკოლოზი 

184 

პროფესორი 1 (400) კოტეტიშვილი ქეთევანი 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

 

 

1 (400) ბერბერაშვილი თამარი 

1 (200) გობრონიძე ვალერიანი 

185 

პროფესორი 1 (200) დოლიძე ნუგზარი 

ასოცირებული 

პროფესორი 
1 (200) მიქელაშვილი ვლადიმერი 

186 პროფესორი 1 (200) ეთერაშვილი თამაზი 

187 

პროფესორი 1 (400) კერვალიშვილი პაატა 

პროფესორი 1 (200) გოდერძიშვილი გელა 

ასოცირებული 

პროფესორი 

2 (400) 
ბუაჩიძე ზაქარია 

მინაშვილი თამაზი 

1 (200) გზირიშვილი დავითი 

ასისტენტ-

პროფესორი 
1 (400) 

ხაჩიძე თენგიზი 

 

188 პროფესორი 1 (200) ჯიშიაშვილი დავითი 

189 

პროფესორი 2 (400) 
ძიგრაშვილი თეიმურაზი 

ქუთელია ელგუჯა 

ასოცირებული 

პროფესორი 
2 (400) 

ბჟალავა თამარი 

გორგაძე კახა 

ასისტენტ-

პროფესორი 
1 (400) ჩიხრაძე მიხეილი 

    

225 პროფესორი 2 (400) მესხი ალექსანდრე 



ტეტუნაშვილი შაქრო 

ასისტენტ-

პროფესორი 
1 (400) ცანავა ცირა 

226 პროფესორი 1 (400) ხარიბეგაშვილი სერგო 

227 პროფესორი 1 (400) ნატროშვილი დავითი 

228 პროფესორი 1 (400) ზაზაშვილი შოთა 

229 

პროფესორი 1 (400) კირთაძე ალექსი 

ასოცირებული 

პროფესორი 
1 (400) ტეტუნაშვილი თენგიზი 

230 

პროფესორი 1 (400) ბერიკელაშვილი გივი 

ასოცირებული 

პროფესორი 
1 (400) კიღურაძე ზურაბი 

231 

პროფესორი 1 (400) მძინარიშვილი ლეონარდი 

ასოცირებული 

პროფესორი 
1 (400) 

კაჭახიძე ნიკოლოზი 

 

232 

პროფესორი 5 (400) 

1. გიორგაძე გივი 

2. გიორგაშვილი ლევანი 

3. უგულავა დუგლასი 

4. ხოჭოლავა ვლადიმერი 

5. წიკლაური ზვიადი 

ასოცირებული 

პროფესორი 
15 (400) 

1. ბეჟუაშვილი იური 

2. თოდუა გოჩა 

3. ხომერიკი ნოდარი 

4. ქვათაძე ზურაბი 

5. სამსონაძე გურამი 

6. ხარაშვილი მაია 

7. სხვიტარიძე ქეთევანი 

8. სადუნიშვილი გურამი 

9. ცუცქირიძე ვარდენი 

10. შანქიშვილი ლამარა 

11. თედიაშვილი ზურაბი 

12. ფიფია გივი 

13. ბიწაძე რუსუდანი 

14. გაჩეჩილაძე ავთანდილი 

15. ბუაძე ტრისტანი 

ასისტენტ-

პროფესორი 
2 (400) 

1. გოგიბერიძე რუსუდანი 

2. მრევლიშვილი მაია 

 


