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2

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30002         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 211349192         

მისამართი თბილისი; კოსტავას 77        

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თამარ წერეთელი, 592231991, t_tsereteli@gtu.ge      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

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

60 აკრედირებული 31.12.2029 70 2250 ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების გარეშე 

ჩაირცხულ 
სტუდეტენტთათვის 
სწავლის საფასური 
განისაზღვრება 4500 
ლარის ოდენობით



3

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30004         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 212693049         

მისამართი ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა № 59        

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ეკატერინე უკლება, 577131850, ekaterine.ukleba@atsu.edu.ge      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადება

ქართული ქუთაისი, თამარ მეფის 
ქუჩა # 59

60 აკრედირებული 31.12.2029 20 1500



4

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30008         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 205224700         

მისამართი ქ. თბილისი, 0186, პოლიტკოვსკაიას 61        

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი გურანდა ჩარქსელიანი, 577170745, g.charkseliani@sou.edu.ge      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართული ქ. თბილისი, 0186, 
პოლიტკოვსკაიას 61

60 აკრედირებული 31.12.2029 10 2250 გამოცხადებული  
ადგილიდან 10

ადგილი 
გათვალისწინებულია 

აზერბაიჯანულენოვანთათვის



5

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30009         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 231187168         

მისამართი თელავი,  ქართული უნივერსიტეტის ქ. 
№1

       

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი მაია აზიკური, 5 99 74 77 75, maia.azikuri@tesau.edu.ge      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადება

ქართული საქართველო, კახეთი, 
თელავი,  ქართული 
უნივერსიტეტის ქ. №1

60 აკრედირებული 31.12.2029 30 2250
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი

     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30010         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 218076542         

მისამართი გორი ჭავჭავაძის 53        

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თამარ ნასყიდაშვილი, 577251232, tamarnasyidashvili@gmail.com      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართული გორი ჭავჭავაძის 53 60 აკრედირებული 31.12.2029 25 2250
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო 
უნივერსიტეტი

     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30040         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 206046045         

მისამართი ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის 
გამზირი №31

       

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ნანა ბიჩენოვი, 597 54 00 96, nanabichenovi86@gmail.com      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადება

ქართული ქ. თბილისი, ბერი 
გაბრიელ სალოსის 
გამზირი №31

60 აკრედირებული 31.12.2022 15 4000
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია
     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30042         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 204876991         

მისამართი ქ. თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. #46        

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თეა თულაშვილი, 591050214, tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართული ქ. თბილისი, ჯურხა 
ნადირაძის ქ. #46

60 აკრედირებული 31.12.2029 30 2250
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით

სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

     

საიდენტიფიკაციო კოდი 30066         

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 424066977         

მისამართი ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113, ქ. 
ახალქალაქი,  აღმაშენებლის N 119

       

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი მარინა ტაბატაძე, 577987784, mtp77777@gmail.com      

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

№  საფეხური პროგრამა სწავლების ენა განხორციელების 
ადგილი

კრედიტების 
რაოდენობა

პროგრამის 
სტატუსი

აკრედიტაციის 
ვადის 

გასვლის 
თარიღი

ვაკანტური 
ადგილების 
რაოდენობა

სწავლების 
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის 
მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობა 
(არსებობის 

შემთხვევაში)

შენიშვნა

1 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა.

ქართული ქ. ახალქალაქი,  
აღმაშენებლის N 119

60 აკრედირებული 24.01.2026 3 2250

2 ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა

ქართული ქ. ახალციხე, 
რუსთაველის ქ. N 113

60 აკრედირებული 31.12.2029 3 2250


