
 

N გვარი, სახელი თანამდებობა დამატებითი ინფორმაცია 

პ-01 ენების სკოლა 

1.  კეკელიძე ვაჟა პროფესიული მასწავლებელი 

ფილოლოგიის ბაკალავრი,  ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრი, 

ინგლისური ენის სწავლების 

გამოცდილებით  

2.  
კროტენკო-კასრაძე 

ელენა 
მოწვეული სპეციალისტი 

ფილოლოგიის მაგისტრი, დოქტორანტი,ი

ნგლისური ენის სწავლების 

გამოცდილებით 

3.  თურქაძე მზევინარი პროფესიული მასწავლებელი 
ფილოლოგიის მაგისტრი, ქართული ენისა 

და ლიტერატურის სწავლების 

გამოცდილებით 

4.  ჩიქოვანი თამარი პროფესიული მასწავლებელი 
ფილოლოგიის მაგისტრი, ქართული ენის

ა და ლიტერატურის სწავლების 

გამოცდილებით 

5.  კობი ლეიტონ პროფესიული მასწავლებელი სოციოლოგიის მაგისტრი,  ინგლისური 

ენის სწავლების გამოცდილებით 

6.  გუგუნავა ნია მოწვეული სპეციალისტი 
ფილოლოგიის ბაკალავრი,  ინგლისური 

ენის სწავლების გამოცდილებით; 

7.  გელეიშვილი ლალი მოწვეული სპეციალისტი 
ფილოლოგიის მაგისტრი, რუსული ენის 

სწავლების გამოცდილებით 

8.  ტიელიძე მაია მოწვეული სპეციალისტი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

ფილოლოგი, აღნიშნული მიმართულებით 

სწავლების ცხრამეტწლიანი 

გამოცდილებით 

9.  რატიანი სოფიო პროფესიული მასწავლებელი 
ფილოლოგიის ბაკალავრი,  ინგლისური 

ენის სწავლების გამოცდილებით; 

10.  მაისურაძე თეა მოწვეული სპეციალისტი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

ფილოლოგიის დოქტორი, აღნიშნული 

მიმართულებით სწავლების 

გამოცდილებით 

11.  ტაბატაძე თამარა 

 

პროფესიული მასწავლებელი 

 

 

ინგლისური ენის ფილოლოგი 

12.  გრიგორიანი იზაბელა მოწვეული სპეციალისტი 
ფილოლოგი, რუსული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი 

13.  წულუკიძე ლუბა პროფესიული მასწავლებელი 

 

ფილოლოგი, რუსული ენისა და 

ლიტერაურის მასწავლებელი 



 

პ-02 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სკოლა 

1 ოკუჯავა შორენა მოწვეული სპეციალისტი 

დოქტორი, ინფორმატიკისა და მართვის 

სისტემების სპეციალისტი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების და მუშაობის 

გამოცდილებით 

2 ფხოველიშვილი მერაბ პროფესიული მასწავლებელი 

დოქტორი, ინფორმატიკისა და მართვის 

სისტემების სპეციალისტი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების და მუშაობის 

გამოცდილებით 

3 გუნავა გიული მოწვეული სპეციალისტი 

მათემატიკის მაგისტრი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების 

გამოცდილებით 

4 შოშიაშვილი კობა პროფესიული მასწავლებელი 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემებისბ

აკალავრი; საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების 

გამოცდილებით 

5 კილაძე ვაჟა პროფესიული მასწავლებელი 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

ბაკალავრი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების 

გამოცდილებით; 

6 იაშვილი ლაშა მოწვეული სპეციალისტი 

ხელსაწყოთმშენებლობის, 

ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების 

დოქტორი 

7 კუჭუხიძე ნანა პროფესიული მასწავლებელი 

აკადემიური ხარისხის მაგისტრი, 

ოფისიის მენეჯმენტი,საქმისწარმოება, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

8 კაციაშვილი მანანა მოწვეული სპეციალისტი ინჟინერ–ეკონომისტი, სწავლების 

ოცდაექვსწლიანი გამოცდილებით 

9 
მამათელაშვილი 

გიორგი 
მოწვეული სპეციალისტი სისტემოტექნიკოსი, მეცნიერების მაგისტრი, 

სწავლების გამოცდილებით 

პ-03 ბიზნესის მართვის მიმართულება 

1 ვახტანგაძე თეა პროფესიული მასწავლებელი 

ფსიქოლოგიის მაგისტრი,  

ინგლისურიენის ფილოლოგი, სწავლების 

გამოცდილებით 

2 კაკულია ეთერი პროფესიული მასწავლებელი 
ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკისა და 

ბიზნესის მიმართულებით სწავლების 

გამოცდილებით 

3 ლაცაბიძე თეიმურაზი პროფესიული მასწავლებელი 
ფიზიკა - მათემატიკის დოქტორი, 

ფიზიკა-მათემატიკოსი, სწავლების 

გამოცდილებით 



 

4 
ქიტაშვილი–

კვაჭანტირაძე აიდა 
პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის დოქტორი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულებით 

სწავლების გამოცდილებით 

5 ხუბუნაია შორენა მოწვეული სპეციალისტი 

ეკონომიკის დოქტორი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულებით 

მუშაობის და სწავლების                            გა

მოცდილებით 

6 ქავთარაძე ელენე პროფესიული მასწავლებელი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი  

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

მიმართულებით მუშაობის და 

სწავლების გამოცდილებით 

7 დვალი ალექსანდრე პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის მაგისტრი,  ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობისა და   

სწავლების გამოცდილებით; 

8 ვეკუა ზვიადი პროფესიული მასწავლებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი,  ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით; 

9 კილასონია ნელი პროფესიული მასწავლებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით; 

10 ტაბატაძე ლაშა პროფესიული მასწავლებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი,  ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით 

11 მახარაშვილი მანანა მოწვეული სპეციალისტი 

საბანკო-საფინანსო საქმის ბაკალავრი, 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით;  

12 კინწურაშვილი 

მურმანი 
პროფესიული მასწავლებელი მათემატიკის დოქტორი 

13 ნერგაძე თინათინი მოწვეული სპეციალისტი 

სოციოლოგი, ინფორმაციის მენეჯმენტის 

მაგისტრი, ეროვნული საარქივო ფონდის 

ფორმირებისა და საქმისწარმოების 

განყოფილების მთავარ სპეციალისტად 

ოთხწლიანი მუშაობისა და აღნიშნული 

მიმართულებით სწავლების 

გამოცდლებით  

14 ხაჭაპურიძე შორენა პროფესიული მასწავლებელი 

სახელმწიფო მმართველობის 

მაგისტრი,  საქართველოს პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციაში მუშაობისა და 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლების 

მრავალწლიანი გამოცდილებით 



 

15 ნიკაჭაძე ილია პროფესიული მასწავლებელი 
ბიზნესის მართვის ბაკალავრი, ბიზნესის 

მიმართულების მუშაობის გამოცდილებით 

16 რეხვიაშვილი ნანა მოწვეული სპეციალისტი 
ინჟინერ-კომისტი, მაგისტრი, მათემატიკის 

სწავლების გამოცდილებით 

17 ნამიჭეიშვილი რამაზ პროფესიული მასწავლებელი ეკონომიკის დოქტორი, სწავლების 

გამოცდილებით 

18 მუშკუდიანი ნინო მოწვეული სპეციალისტი 
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, მათემატიკა, ალბათობის 

თეორია 

19 მიქელაშვილი მერაბ მოწვეული სპეციალისტი 
ეკონომიკის დოქტორი, სოციალურ 

მეცნიერება და ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულების სწავლები სგამოცდილებით 

20 წიქარიშვილი ია პროფესიული მასწავლებელი 
მენეჯმენტის სისტემაში მუშაობის თექვსმეტ 

წლიანი გამოცდილებით, სწავლების 

გამოცდილებით 

21 ხაჩიძე ინგა პროფესიული მასწავლებელი 
ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, აღნიშნული სასწავლო 

კურსის წაკითხვის გამოცდილებით 

22 დიდიშვილი ნინო მოწვეული სპეციალისტი ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

სწავლების გამოცდილებით 

23 კაპანაძე გიორგი მოწვეული სპეციალისტი 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, 

შესაბამისი მიმართულების მუშაობის 

გამოცდილებით 

24 გიორგობიანი ლეილა მოწვეული სპეციალისტი  

პ-04 საბაჟო საქმის მიმართულება 

1 ერაძე კახაბერი მოწვეული სპეციალისტი 

ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკისა და 

საბაჟო საქმის მიმართულებით მუშაობის 

და სწავლების გამოცდილებით 

2 ახვლედიანი ნონა პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის დოქტორი, საბაჟო საქმის 

მიმართულებით მუშაობის და სწავლების 

გამოცდილებით 

3 ბარდაძე დიმიტრი პროფესიული მასწავლებელი 
ბიზნესის მართვის მაგისტრი, 

საბაჟო სისტემაში მუშაობის და   სწავლებ

ის გამოცდილებით 

4 ბოლქვაძე ტიტე მოწვეული სპეციალისტი 

საგადასახადო-საბაჟო საქმის მაგისტრი, 

საბაჟო სისტემაში, კერძო საბაჟო 

ტერმინალში მუშაობის და სწავლების 

გამოცდილებით 

5 ბუთბაია ელგუჯა პროფესიული მასწავლებელი 

ინჟინერ-ეკონომისტი (მაგისტრატურა), 

იურისტი,  საბაჟო სისტემაში მუშაობის  

და სწავლების გამოცდილებით  

6 გამრეკლიძე შოთა პროფესიული მასწავლებელი 
ეკონომიკის მაგისტრი, საბაჟო სისტემაშიმ

უშაობის გამოცდილებით 



 

7 ერაძე ნათია მოწვეული სპეციალისტი ლიცენზირებული ექიმი, საბაჟო    

სისტემაში მუშაობის გამოცდილებით 

8 ჩიქოვანი ელენე მოწვეული სპეციალისტი 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი,სწავლების და ფინანსთა 

სამინისტროს სისტემაში მუშაობის 

გამოცდილებით 

9 
დავითაშვილი 

სოფიკო 
მოწვეული სპეციალისტი 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, 

საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს 

შემოსავლების სამინისტროში მუშაობის 

გამოცდილებით  

10 
ბოგველიშვილი 

ვახტანგი 
მოწვეული სპეციალისტი ინჟინერიის დოქტორი, საბაჟო სისტემაში 

მუშაობის გამოცდილებით 

11 პაპავა ზვიადი მოწვეული სპეციალისტი ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო სისტემაში 

ათწლიანი მუშაობის გამოცდილებით 

12 ცაგარეიშვილი პაატა მოწვეული სპეციალისტი 

ეკონომიკის დოქტორი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულებით 

მუშაობის და სწავლების  

გამოცდილებით 

13 სტურუა თინათინი პროფესიული მასწავლებელი იურისტი, საბაჟო სისტემაში მუშაობის 

ექვსწლიანი მუშაობის გამოცდილებით 

14 არქანია თეიმურაზ მოწვეული სპეციალისტი იურისტი, საბაჟო სისტემაში მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით 

15 ბერიშვილი თეიმურაზ მოწვეული სპეციალისტი ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, 

საბაჟო სისტემაში მუშაობის გამოცდილებით 

16 ტეტუნაშვილი ნათია მოწვეული სპეციალისტი ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 

მუშაობის გამოცდილებით 

17 ქალდანი თამარ მოწვეული სპეციალისტი ინფორმაციული უსაფრთხოების 

სპეციალისტი, მუშაობის გამოცდილებით 

პ-05 საბანკო საქმის მიმართულება 

1 დანდურიშვილი ანანა პროფესიული მასწავლებელი 
ეკონომისტ-მენეჯერი (ბაკალავრი), 

საბანკო საქმის მიმართულებით  

მუშაობის გამოცდილებით 

2 კობერიძე ნონა პროფესიული მასწავლებელი 
მათემატიკოსი (მაგისტრატურა), საბანკო 

საქმის მიმართულებით მუშაობის 

გამოცდილებით 

3 
კუტიბაშვილი 

დიმიტრი 
პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომისტ-

მენეჯერის ბაკალავრი;  საბანკო საქმის   

მიმართულებით მუშაობის 

გამოცდილებით 

4 ხუციშვილი ვასილ პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი,  საბანკო საქმის 

მიმართულებით სწავლებისა და 

მუშაობის გამოცდილებით 



 

5 ოხანაშვილი ლია მოწვეული სპეციალისტი 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი,  ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით 

6 ბაკურაძე ლაშა პროფესიული მასწავლებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

საბანკო საქმე და ფინანსებში,  საბანკო 

საქმის მიმართულებით სწავლებისა და 

მუშაობის გამოცდილებით 

7 
დეკანოზიშვილი 

გიორგი 
მოწვეული სპეციალისტი 

სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი, 

საბანკო საქმის მიმართულებით 

სწავლებისა და მუშაობის 

გამოცდილებით 

8 ხელაშვილი ნინო პროფესიული მასწავლებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი,  ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით; 

9 გვრიტიშვილი მარინე მოწვეული სპეციალისტი 
ბიზნესის მართვის მაგისტრი, ბანკში 

მუშაობის გამოცდილებით 

10 ზურაბიშვილი მედეა მოწვეული სპეციალისტი 
ეკონომისტი (მაგისტრთან გათანაბრებული), 

ფინანსების მიმართულებით სწავლების 

გამოცდილებით 

11 გურგენიძე გიული მოწვეული სპეციალისტი 
ეკონომისტი, ფინანსების მიმართულებით 

სწავლების გამოცდილებით 

12 ხითარიშვილი ნინო მოწვეული სპეციალისტი 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, 

განათლების მაგისტრი 

13 ნადირაშვილი თეა მოწვეული სპეციალისტი 

ეკონომისტი (მაგისტრთან გათანაბრებული), 

შესაბამისი მიმართულების მუშაობის 

გამოცდილებით 

14 ჩხარტიშვილი ხათუნა მოწვეული სპეციალისტი 
შესაბამისი მიმართულების მუშაობისა და 

სწავლების  გამოცდილებით 

პ-06 განათლების მიმართულება 

1 ერაძე ია მოწვეული სპეციალისტი 

სკოლამდელი დაწესებულების 

აღმზრდელის კვალიფიკაციით, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის   

მიმართულებით 

სწავლებისა და მუშაობის გამოცდილებით 

2 ჩოხელი ელიზა პროფესიული მასწავლებელი 

სკოლამდელი დაწესებულების 

აღმზრდელის კვალიფიკაციით, 

დაწყებითი კლასის მასწავლებლად 

მუშაობის თერთმეტწლიანი მუშაობით, 

მოქმედი მასწავლებელი 

3 კილასონია ნინო პროფესიული მასწავლებელი 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი  სპეციალური და 

ინკლუზიური პედაგოგიკის 



 

მიმართულებით, სკოლამდელი 

დაწესებულების სპეც. მასწავლებლად 

მუშაობის გამოცდილებით, მოქმედი სპეც. 

მასწავლებელი  

4 მიქაძე მარიამი მოწვეული სპეციალისტი 
საბავშვო ბაგა-გაღში აღმზრდელად 

მუშაობის შვიდწლიანი გამოცდილებით 

5 გაბელია მანანა პროფესიული მასწავლებელი 

სკოლამდელი დაწესებულების 

აღმზრდელის კვალიფიკაციით, 

აღმზრდელად მუშაობის ოცდაცამეთ 

წლიანი გამოცდილებით, მოქმედი 

აღმზრდელი 

6 გოგილაშვილი სოფიო მოწვეული სპეციალისტი 

მხატვარ-პედაგოგი, ფერწერის 

რესტავრატორი, აღნიშნული 

მიმართულებით სწავლების ხუთწლიანი 

გამოცდილებით 

7 თაყაძე ნინო პროფესიული მასწავლებელი 

მხატვარ-პედაგოგი,  აღნიშნული 

მიმართულებით სწავლების 

გამოცდილებით 

8 გიუნაშვილი ნანა მოწვეული სპეციალისტი 

ფილოსოფია-სოციოლოგიის მაგისტრი, 

აღმზრდელად მუშაობის გამოცდილებით, 

მოქმედი აღმზრდელი 

9 აბესაძე ნათია მოწვეული სპეციალისტი 
ფილოლოგი, აღმზრდელად მუშაობის 

ოცდაექვსწლიანი გამოცდილებით, 

მოქმედი აღმზრდელი 

10 პროზორია ალა პროფესიული მასწავლებელი პედიატრი, პედიატრად მუშაობის 

ორმოცწლიანი გამოცდილებით 

11 ხორბალაძე ელზა პროფესიული მასწავლებელი ფსილოგიის მაგისტრი, 

სწავლების გამოცდილებით 

12 ჩიბუხაშვილი მარიამი მოწვეული სპეციალისტი ფსიქოლოგი, ბაგა-ბაღში მუშაობის 

გამოცდილებით, მოქმედი ფსიქოლოგი 

13 გურგენიძე ნატო მოწვეული სპეციალისტი 
განათლების ბაკალავრი, აღმზრდელად 

მუშაობის გამოცდილებით, მოქმედი 

აღმზრდელი 

14 მახარაშვილი შორენა მოწვეული სპეციალისტი ეკონომისტი, აღმზრდელად მუშაობის 

გამოცდილებით, მოქმედი აღმზრდელი 

15 მინდაძე ლიანა მოწვეული სპეციალისტი ექიმი –პედიატრი, სწავლებისა და მუშაობის 

გამოცდილებით 

16 ახმეტელი მანანა მოწვეული სპეციალისტი ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, მუშაობის გამოცდილებით 

17 მიჩილაშვილი მაია მოწვეული სპეციალისტი 

სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგისა და 

ფსიქოლოგის სპეციალობა, სკოლამდელი 

დაწესებულების მასწავლებელი, მუშაობის 

გამოცდილებით 



 

პ-07 აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართულება 

1 ჩიტაია ვლადიმერი პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის მაგისტრი, ეკონომისტ-

მენეჯერი, აღრიცხვისა და აუდიტისმი 

მართულების  მუშაობის გამოცდილებით 

2 ჯალაღონია დავითი პროფესიული მასწავლებელი 
ეკონომიკის დოქტორი, აღრიცხვისა და 

აუდიტის მიმართულებით სწავლების და

 მუშაობის გამოცდილებით 

3 ჯობავა ბესიკი პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის დოქტორი, სამართალმცოდნე, 

აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართულებით 

სწავლების და  მუშაობის  

გამოცდილებით 

4 შუშანიანი ჯულიეტა პროფესიული მასწავლებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, 

 აღრიცხვისა და აუდიტის 

მიმართულებით  მუშაობის 

გამოცდილებით 

5 ზაზაძე დათუნა პროფესიული მასწავლებელი 
 ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, 

საგადასახადო საქმის მიმართულებით 

მუშაობის გამოცდილებით  

6 ფიცხელაური მარიამი მოწვეული სპეციალისტი 
ეკონომიკის მაგისტრი, სერტიფიცირებული 

აუდიტორი, აღრიცხვისა და აუდიტის 

მიმართულებით მუშაობის გამოცდილებით 

7 ჩიბურდანიძე ლაშა პროფესიული მასწავლებელი 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 

ფინანსებისა და აღრიცხვის მიმართულებით 

სწავლების გამოცდილებით 

8 კოღუაშვილი ლილი პროფესიული მასწავლებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, 

საფინანსო სისტემაში მუშაობის 

შვიდწლიანი გამოცდილებით, მათ შორის 

ბუღალტერ-აუდიტორად მუშაობის 

ოთხწლიანი გამოცდილებით, მოქმედი 

აუდიტორი 

9 ოგანესიანი ანა მოწვეული სპეციალისტი 

ეკონომიკის მაგისტრი, სსიპ ფინანსთა 

სამინისტროს აუდიტის დეპარტამენტის 

აუდიტორად მუშაობის ხუთწლიანი 

გამოცდილებით, მოქმედი აუდიტორი 

10 ჭიპაშვილი თამარი პროფესიული მასწავლებელი ეკონომისტი, ბუღალტრად მუშაობის 

გამოცდილებით 

11 ჯგერენაია მზია პროფესიული მასწავლებელი 
ინჟინერ-ტექნოლოგი, ბუღალტრად 

მუშაობის სამწლიანი გამოცდილებით, 

სწავლების გამოცდილებით 

12 კვატაშიძე დარეჯანი მოწვეული სპეციალისტი 
ეკონომისტი,  ბუღალტრად მუშაობის 

ოცდათორმეტწლიანი მუშაობის და 

სწავლების გამოცდილებით 

13 სადრაძე ინეზა მოწვეული სპეციალისტი 
სტატისტიკოსი,   ბუღალტრად მუშაობის 

ოცწლიანი მუშაობის და სწავლების 

გამოცდილებით 

14 ინაშვილი სოფო მოწვეული სპეციალისტი ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, 

ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით 



 

პ-08 სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მიმართულება 

1  თოფურია ნინო მოწვეული სპეციალისტი 

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

(საავტომობილო ტრანსპორტი), 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლების 

ცხრაწლიანი გამოცდილებით 

2 ბუთხუზი ნათია მოწვეული სპეციალისტი 

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

(საავტომობილო ტრანსპორტი), 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლების 

ცხრაწლიანი გამოცდილებით 

3 ბოცვაძე ლევან პროფესიული მასწავლებელი 
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ლოჯისტიკის მიმართულებით   

სწავლების გამოცდილებით 

4 ბოცვაძე ვლადიმერი პროფესიული მასწავლებელი 

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ლოჯისტიკის მიმართულებით სწავლების 

გამოცდილებით 

პ-09 შემფასებლის მიმართულება 

1 კარელიძე ირაკლი პროფესიული მასწავლებელი 

იურისტი, სერტიფიცირებული 

შემფასებელი, პროფესიული მუშაობის 

სამწლიანი გამოცდილებით, მოქმედი 

შემფასებელი 

2 აბრამიშვილი დავითი პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის ბაკალავრი, 

სერტიფიცირებული შემფასებელი, 

პროფესიული 

მუშაობის  გამოცდილებით, მოქმედი 

შემფასებელი 

3 ალადაშვილი ბაქარი პროფესიული მასწავლეებლი 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, 

სერტიფიცირებული შემფასებელი, 

პროფესიული მუშაობის შვიდწლიანი 

გამოცდილებით, მოქმედი შემფასებელი 

4 ხოფერია გრიგორი პროფესიული მასწავლეებლი 

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

ინჟინერი, მშენებელი, 

სერტიფიცირებული შემფასებელი, 

პროფესიული მუშაობის 

ოცდაჩვიდმეტწლიანი გამოცდილებით, 

მოქმედი შემფასებელი 

5 თვალავაძე თამაზი პროფესიული მასწავლებელი 

 

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

სერტიფიცირებული შემფასებელი, 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლების 

რვაწლიანი გამოცდილებით 

 



 

პ-10 სადაზღვევო საქმის მიმართულება 

1 ცერცვაძე არჩილი პროფესიული მასწავლებელი 
ეკონომიკის დოქტორი, სადაზღვევო 

საქმის მიმართულებით სწავლების და  

მუშაობის გამოცდილებით 

2 ჭითანავა ლევანი პროფესიული მასწავლებელი 

ეკონომიკის ბაკალავრი, სადაზღვევო 

საქმის მიმართულებით  მუშაობის 

გამოცდილებით 

პ-11 სამართლის მიმართულება 

1 ცაგარეიშვილი ლაშა მოწვეული სპეციალისტი 

სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი, 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით მუშაობის და  

სამართლის მიმართულების სწავლების 

გამოცდილებით 

2 კაკაბაძე ტარიელი პროფესიული მასწავლებელი 

სამართლის ბაკალავრი, სამართლის 

მიმართულებით სწავლებისა და 

მუშაობის გამოცდილებით 

3 ნემსაძე ელგუჯა პროფესიული მასწავლებელი 

სამართალმცოდნე, იურისტი, სამართლის 

მიმართულებით მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით 

პ-12 ტურიზმის მიმართულება 

1 ცქიტიშვილი ნათია მოწვეული სპეციალისტი 

მთარგმნელ - თარჯიმანი, გერმანული და 

ინგლისური ენების სპეციალობა, 

მაგისტრთან გათანაბრებული, გიდის 

პროფესიით მუშაობის გამოცდილებით 

2 ჩიქვილიძე რატი მოწვეული სპეციალისტი 
ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი, გიდის 

პროფესიით მუშაობის გამოცდილებით 

3 კვარაცხელია ნიკო მოწვეული სპეციალისტი 

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ტურიზმის მიმართულებით სწავლებისა და 

მუშაობის გამოცდილებით 

4 
მაჭარაშვილი 

ქრისტინე 
მოწვეული სპეციალისტი 

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

სწავლების გამოცდილებით 

5 ღვინჯილია მაია მოწვეული სპეციალისტი 

მენეჯმენტის (ხელოვნების მენეჯმენტი)  

დოქტორი, ტურიზმის მიმართულებით 

სწავლების გამოცდილებით 

6 ჯანელიძე ქეთევან მოწვეული სპეციალისტი 
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

სწავლებისა და მუშაობის გამოცდილებით 



 

7 ფარულავა გიორგი მოწვეული სპეციალისტი 
ტურიზმის მიმართულებით მუშაობის 

გამოცდილებით 

8 
გოგიჩაიშვილი 

ეკატერინე 
მოწვეული სპეციალისტი 

ინგლისური ენის ფილოლოგი (მაგისტრთან 

გათანაბრებული), სწავლებისა და მუშაობის 

პრაქტიკული გამოცდილებით 

 


