
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი ღია კონკურსის შედეგები  

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯში“ მართვისა და 
კომუნიკაციის სკოლაში, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის და შპს მართვისა და 
კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის წესდების შესაბამისად აკადემიური 
თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 20 იანვარს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, 
საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციით და სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით აკადემიურ 
თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები 

მენეჯმენტის მიმართულებით: 

პროფესორი  - ზურაბ მუშკუდიანი; 
ასოცირებული პროფესორი - თეონა მაისურაძე; 
ასოცირებული პროფესორი - გიორგი მამნიაშვილი; 
ასისტენტ პროფესორი - ნინო გამხარაშვილი; 
ასისტენტ პროფესორი - გიორგი როსტიაშვილი; 
ასისტენტი - მარიამ ბოლქვაძე; 
ასისტენტი - ანა მაზმიშვილი. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით: 

1. პროფესორი - ირმა მესირიძე; 
2. ასოცირებული პროფესორი - ქეთევან ცაცანაშვილი; 
3. ასისტენტ პროფესორი - ნინო წითლანაძე; 
4. ასისტენტ პროფესორი - ნინო შენგელია; 
5. ასისტენტი - ნინო შუკვანი.  
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