
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
  

          

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 204864548                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30001                 

  
მისამართი 0179, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1 

  
            

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თინა მელქოშვილი, ტელ: 577161959,  ელ. ფოსტა: tina.melkoshvili@tsu.ge 

  
        

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 
პროგრამა სწავლების 

ენა 
განხორციელების 

ადგილი 
კრედიტების 
რაოდენობა 

პროგრამის 
სტატუსი 

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი 

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა 

სწავლების 
საფასური 
(ლარებში) 

პროგრამაზე 
დაშვების 

წინაპირობა  
(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

500G-02 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

ქართული 0179, ქ. 
თბილისი, ი. 
ჭავჭავაძის გამზ. 
N1 

60 აკრედიტებული 30/12/2026 2 2250     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი  

          

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30002                 

  
მისამართი თბილისი, კოსტავას 77              

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი წერეთელი თამარ, ტელ: 592231991,  ელ. ფოსტა: t_tsereteli@gtu.ge 

  
        

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 
პროგრამა სწავლების 

ენა 
განხორციელების 

ადგილი 
კრედიტების 
რაოდენობა 

პროგრამის 
სტატუსი 

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი 

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა 

სწავლების 
საფასური 
(ლარებში) 

პროგრამაზე 
დაშვების 

წინაპირობა  
(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

500G-10 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

ქართული თბილისი; 
კოსტავას 77 (მე-6 
კორპუსი; მე-8 
სართული) 

60 აკრედიტებული 31/12/2026 70 2250     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

          

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 231187168                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30009                 

  
მისამართი 2200  თელავი,  ქართული უნივერსიტეტის N1             

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი მაია აზიკური, ტელ: 599747775,  ელ. ფოსტა: maia.azikuri@tesau.edu.ge          

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 
პროგრამა სწავლების 

ენა 
განხორციელების 

ადგილი 
კრედიტების 
რაოდენობა 

პროგრამის 
სტატუსი 

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი 

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა 

სწავლების 
საფასური 
(ლარებში) 

პროგრამაზე 
დაშვების 

წინაპირობა  
(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

500G-03 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

ქართული ქ. თელავი, 
ქართული 
უნივერსიტეტის 
N1 

60 აკრედიტებული 27/12/2026 12 2250     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით 

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

          

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 218076542                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30010                 

  
მისამართი ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის N53             

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თამარ ნასყიდაშვილი, ტელ: 577251232,  ელ. ფოსტა: tamarnasyidashvili@gmail.com          

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 
პროგრამა სწავლების 

ენა 
განხორციელების 

ადგილი 
კრედიტების 
რაოდენობა 

პროგრამის 
სტატუსი 

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი 

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა 

სწავლების 
საფასური 
(ლარებში) 

პროგრამაზე 
დაშვების 

წინაპირობა  
(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

30010-01 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

ქართული ქალაქი გორი. 
ჭავჭავაძის N53 

60 აკრედიტებული 15/01/2027 28 2250     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით 

შპს - ალტე უნივერსიტეტი 
          

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 202192643                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30024                 

  
მისამართი ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2             

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ნინო სეფაშვილი, ტელ: 592734400,  ელ. ფოსტა: n.sepashvili@alte.edu.ge          

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 
პროგრამა სწავლების 

ენა 
განხორციელების 

ადგილი 
კრედიტების 
რაოდენობა 

პროგრამის 
სტატუსი 

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი 

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა 

სწავლების 
საფასური 
(ლარებში) 

პროგრამაზე 
დაშვების 

წინაპირობა  
(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

30024-08 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

ქართული ქ. თბილისი, 
უნივერსიტეტის 
ქუჩა N2 

60 აკრედიტებული 26/11/2026 10 2250     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით 

სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  
  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 424066977                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30066                  

  
მისამართი ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113;  ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებლის 

ქ. N 119  
          

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი მარინა ტაბატაძე, ტელ: 577987784, ელ. ფოსტა: mtp77777@gmail.com 

  
          

  

               
უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 
პროგრამა სწავლების 

ენა 
განხორციელების 

ადგილი 
კრედიტების 
რაოდენობა 

პროგრამის 
სტატუსი 

აკრედიტაციის 
ვადის გასვლის 

თარიღი 

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა 

სწავლების 
საფასური 
(ლარებში) 

პროგრამაზე 
დაშვების 

წინაპირობა  
(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

500G-09-
ახც 

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

ქართული 0800 ქ. ახალციხე, 
რუსთაველის ქ. N 
113 

60 აკრედიტებული 24/01/2026 5 2250     

2 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

500G-09-
ახქ 

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

ქართული ქ. ახალქალაქი, 
აღმაშენებლის ქ. 
N 119 

60 აკრედიტებული 24/01/2026 5 2250     

 


