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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 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 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 მაგისტრატურა სამართალი ქართული თბილისი, 

ჭავჭავაძის გამზ. 

N3 

120 აკრედიტებული 2027-12-18 40 2250 სამართლის 

მაგისტრი 

სამართლის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვის უფლება აქვს 

სამართლის ბაკალავრის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის მქონე პირს. 

გამოცდა უცხოურ  (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული, რუსულ) ენაში - B2 დონე. 

უცხოური ენის გამოცდისაგან 

თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც 

წარმოადგენს ინგლისური, გერმანული 

ფრანგული ან რუსული ენის მინიმუმ B2 

დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ 

სერტიფიკატს, ასევე კანდიდატი, ვისაც 

ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ ან რუსულ 

ენაზე ბაკალავრიატის, ან მაგისტრატურის 

საფეხურზე გავლილი აქვს შესაბამისი 

სასწავლო კურსი. 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

          

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 204861970 

 
                

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30003 

 
                

  
მისამართი თბილისი 0179, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 

გამზირი 3/5 

            

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ნინო ბიწაძე, ნინო ამირანაშვილი, ტელ: 577389490, 577410814, ელ. ფოსტა: quality@iliauni.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 მაგისტრატურა სისხლის 

სამართალი 

ქართული ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი N32 

120 აკრედიტებული 2024-07-10 5 2250 სისხლის 

სამართლის 

მაგისტრი 

 პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობებია: 

სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის ქონა.  

შესაბამისი ტიპის საერთო  სამაგისტრო  გამოცდის 

ჩაბარების დადასტურება. 

შიდასაუნივერსიტეტო  გამოცდის ჩაბარება. 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 218076542                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30010                 

  
მისამართი გორი.ჭავჭავაძის 53 

  

              

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თამარ ნასყიდაშვილი, ტელ: 577251232, ელ. ფოსტა: 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 მაგისტრატურა 

სამართალი 

ქართული გორი.ჭავჭავაძის 53 120 აკრედიტებული 

2026-12-10  20 2000 სამართლის მაგისტრი 

 სამართლის 
ბაკალავრის დიპლომი  

  

2 მაგისტრატურა ქართული 
სალიტერატურო 

ენა 

ქართული გორი.ჭავჭავაძის 53 120 აკრედიტებული 

2026-12-30  4 2000 

ქართველური ენათმეცნიერების 
მაგისტრი 

    

3 მაგისტრატურა 

საჯარო 
მმართველობა. 

ქართული გორი.ჭავჭავაძის 53 120 აკრედიტებული 

2024-08-31  10 2000 საჯარო მმართველობის მაგისტრი 

    

4 მაგისტრატურა 

საქართველოს 
ისტორია 

ქართული გორი.ჭავჭავაძის 53 120 აკრედიტებული 

2027-04-01  4 2000 საქართველოს ისტორიის მაგისტრი 

    

5 მაგისტრატურა 

ანგლისტიკა 

ქართული გორი.ჭავჭავაძის 53 120 აკრედიტებული 

2026-12-30  4 2000 ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი 

    

6 მაგისტრატურა 

ქართული 
ლიტერატურა 

ქართული გორი.ჭავჭავაძის 53 120 აკრედიტებული 

2026-12-30  4 2000 

ქართული ლიტერატურის ისტორიის 
მაგისტრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 
შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 205037137 

 
                

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30011 

 
                

  
მისამართი კოსტავას 77ა           

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თეონა ლაგვილავა, ტელ: 591992963, ელ. ფოსტა: 

t.lagvilava@ug.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 მაგისტრატურა სამართალი ქართული ქ. თბილისის, 

კოსტავას 77ა 

120 აკრედიტებული 2026-12-28 10 3500 სამართლის 

მაგისტრი 

სავალდებულოა ბაკალავრის 

დიპლომი სამართლის 

მიმართულებით 

სტუდენტები ჩაირიცხებიან 

გასაუბრების საფუძველზე 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 
შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 208215509 

 
                

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30020 

 
                

  
მისამართი ქ. თბილისი წინანდლის ქუჩა N9           

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ლელა წიკლაური, ტელ: 558954050; 2900000 - 23, ელ. ფოსტა: 

l.tsiklauri@seu.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 მაგისტრატურა სამართალი ქართული ქ. თბილისი 

წინანდლის ქუჩა 

N9 

120 აკრედიტებული 2023-06-24 40 2250 სამართლის 

მაგისტრი 

წინაპირობის გარეშე შენიშვნის გარეშე 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს  "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი" 

  

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 204555524 

 
                

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30023 

 
                

  
მისამართი საქართველო, 0101, თბილისი, სამღერეთის ქ.5            

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

სოფიკო თევდორაძე, ტელ: 599 25 11 46; 577 32 17 16, ელ. ფოსტა: info@gttu.edu.ge; sofo.tevdoradze@gttu.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 მაგისტრატურა სისხლის 

სამართალი 

ქართული საქართველო, 

0101, თბილისი, 

სამღერეთის ქ.5 

120 აკრედიტებული 2025-10-15 40 2000 სამართლის 

მაგისტრი 

სისხლის 

სამართალში 

 წინაპირობის გარეშე მობილობის შესახებ სრულ ინფორმაციას 

გაეცანით უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

www.gtuni.edu.ge 
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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 N 2            

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ნინო სეფაშვილი, ტელ: 592734400, ელ. ფოსტა: 

n.sepashvili@alte.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 მაგისტრატურა სამართალი ქართული ქ. თბილისი, 

უნივერსიტეტის 

ქუჩა N 2 

120 აკრედიტებული 2024-12-11 10 2490 სამართლის 

მაგისტრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 
შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 200002120 

 
                

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30026 

 
                

  
მისამართი თბილისი, ირინა  ენუქიძის 3           

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ფიქრია   ბერიძე, ტელ: 568578787, ელ. ფოსტა: 

p.beridze@gruni.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 მაგისტრატურა სამართალი ქართული თბილისი, ირინა 

ენუქიძის 3 

120 აკრედიტებული 2028-03-12 15 3300 სამართლის 

მაგისტრი 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობაა სამართლის 

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია; 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 

205233022 

                

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 

30033 

                

  
მისამართი 

ი. ჭავჭავაძის გამზირი N53ა; თბილისი, საქართველო, 0179 

          

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი ანა ხუციშვილი, ტელ: 597153535, ელ. ფოსტა: a.khutsishvili@sangu.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 მაგისტრატურა სამართალი 
 

ქართული ი. ჭავჭავაძის 

გამზირი N53ა; 

თბილისი, 

საქართველო, 

0179 

120 აკრედიტებული 2024-07-10 20 2990 სამართლის 

მაგისტრი 

  

წინაპირობის 

გარეშე 
 

  

შენიშვნის გარეშე 
 

 

  



11 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 204426834 

 
                

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30045 

 
                

  
მისამართი 0186, კ.ქუთათელაძის ქ.N3 

  

          

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ქეთევან აფციაური, ტელ: 577630541, ელ. ფოსტა: k.aptsiauri@sabauni.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 მაგისტრატურა სამართალი ქართული 0186, 

კ.ქუთათელაძის ქ.N3 

120 აკრედიტებული 2026-02-07 5 2250 სამართლის 

მაგისტრი 

    

 


