აკადემიური
საბჭო

წარმომადგენლობითი
საბჭო

რექტორი

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი

სადისერტაციო საბჭო
რექტორის
მოადგილე

რექტორის
მოადგილე

ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის
მოადგილე

რექტორის
მრჩეველთა საბჭო

სადისერტაციო
საბჭოს
აპარატი
რექტორის აპარატი და
აკადემიური საბჭოს
სამდივნო

წარმომადგენლობითი
საბჭოს სამდივნო

სტუდენტური
ომბუდსმენი











ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულები:
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
თსუ-სა და აიდაჰო-ს (აშშ) უნივერსიტეტის ერთობლივი
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
გეოინფორმაციული სისტემების ლაბორატორია ;
კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტი;
საქართველოს სამეზობლოს კვლევის ინსტიტუტი;
გენდერის კვლევის ინსტიტუტი;











იურიდიული ფაკულტეტი;
მედიცინის ფაკულტეტი;
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენტრი;

ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევების
განვითარების ცენტრი;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების
კვლევის ცენტრი.

















დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულები
პორტუგალიური ენისა და კულტურის ცენტრი;
ევროპული კვლევების ინსტიტუტი;
,,ბლუმბერგის (Bloomberg) საერთაშორისო სასწავლო კვლევითი ლაბორატორია";
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი;



იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური
მეთოდების საუნივერსიტეტო სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი;

უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული
ქიმიის ინსტიტუტი
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და
ელექტროქიმიის ინსტიტუტი
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი
მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო -კვლევითი
ინსტიტუტი
ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის
სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და
სამართლის ინსტიტუტი
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი
ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური
ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი
ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის
ინსტიტუტი
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

დამხმარე სამეცნიერო ერთეულები:





პროფესიული განათლების ცენტრი;

საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების
კვლევის ცენტრი;

დამოუკიდებელი სამეცნიერო -კვლევითი
ერთეულები:







ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი
ცენტრი;
ესპანური სამართლის შესწავლის ინსტიტუტი;
ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო - კვლევითი
ცენტრი
ლექსიკოგრაფიული ცენტრი;
ადმინისტრაციულ-მეცნიერებათა ინსტიტუტი;
მეცნიერებათა
პანევროპული
აკადემიის
თბილისის
რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი (ჰაბი);
ქრისტიანული აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრი;
ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი.























უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
სტრუქტურული ერთეულები:
სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების
დეპარტამენტი
საგამოცდო ცენტრი;
უწყვეტი განათლების ცენტრი;
ენების შემსწავლელი ცენტრი;

სტუდენტური სერვისების და კარიერული
განვითარების ცენტრი;
იურიდიული დეპარტამენტი;

პერსონალის მართვის დეპარტამენტი;
შიდა აუდიტის სამსახური;
საფინანსო დეპარტამენტი;
მატერიალური რესურსების მართვის
დეპარტამენტი;
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი;
საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტი
კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტი;
კანცელარია

გაზეთ ,,თბილისის უნივერსიტეტის" რედაქცია;
მუზეუმი;
გამომცემლობა;
დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Academic Council

Representative Council

Rector

Quality Assurance
Office

Chancellor
(Head of Administration)

Dissertation Council
Vice Rector

Vice Rector

Deputy Head of
Administration

Rector’s Council of
Advisors

Dissertation Council’s
Office
Rector’s Office and
Secretariat of the
Academic Council

Secretariat of the
Representative Council

Student Ombudsman

Basic Educational Units:
 Faculty of Exact and Natural Sciences








Faculty of Humanities
Faculty of Social and Political Sciences

Faculty of Psychology and Educational Sciences
Faculty of Economics and Business
Faculty of Medicine
Faculty of Law

Supporting Educational Units:
 Student Consulting Center;














School of Leaders;
Center for Portuguese Language and Culture;
Institute of Gender Studies;
Center for development of interdisciplinary programs and
studies;
Institute of European Studies;
Fabrication Laboratory(FabLab) and Business Incubator;

Independent Scientific-Research Units:
 Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry


















Paata Gugushvili Institute of Economics
Rapiel Agladze Institute of Non-organic Chemistry and
Electrochemistry
Mikheil Nodia Institute of Geophysics
Aleksandre Janelidze Institute of Geology

High Energy Physics Research Center
Vakhushti Bagrationi Institute of Geography
Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics
Tinatin Tsereteli State and Law Institute
Aleksandre Natishvili Institute of Morphology

A. Tvalchrelidze Caucasus institute of Mineral Resources
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology
Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

Andrea Razmadze Institute of Mathematics
Elephter Andronikashvili Institute of Physics
Arnold Chikobava Institute of Linguistics

Bloomberg International Training and Research Lab;

Laboratory of Geoinformation Systems;
National Center for Alternative Dispute Resolution;
Kutaisi Training Center

Center for the Study of Complex Development Problems of
Georgia
Center for Imitation Modeling and Interactive Teaching
Methods

National Science Library

Supporting Scientific Units:











TSU and Idaho University (US) Joint Multidisciplinary Scientific
Research Institute
Research Center for Georgian-Abkhazian Relations

Structural Units of University Administration























Learning Process Management Department;
Department of Scientific Research and
Development;
Examination Center;
Center for Lifelong Learning;

Language Center;
Student Career Development Center;
Legal Office;
Office of Personnel Management;
Office of Internal Audit;

Department of Finance;
Material Resources Management Office;
Department of Information Technology;

Department of Foreign Relations;
Department of Culture and Sport;
Department of Public Relations;
Chancellery;
Editorial board of newspaper “Tbilisis
Universiteti”;
Museum;
Publishing House;

Security Office

Institute of Conflictology
Interdisciplinary Center for Religious Studies
Institute for Georgia's Neighborhood Studies
Spanish Law Institute
Center for the Study of Disability Issue

Center for Georgian-Ossetian Relations
Lexicographic Center

TSU Library

