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პრეზიდენტ(ებ)ი

ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი

პრორექტორი სასწავლო
პროცესის
ადმინისტრირებისა და
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების დარგში

ვებ-ტექნოლოგიების
განვითარების სამსახური

მონაცემთა ბაზების
განვითარების სამსახური

საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი

QMS ხარისხის საკოორდინაციო საბჭო

რექტორი

Startup Factory
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დავის განმხილველი
საბჭო

5IT

IT ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

რექტორის
საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

აკადემიური
საბჭო

ბიზნესის და
ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
სკოლა

საბაკალავრო
სწავლების
განყოფილებ
ა

სამაგისტრო
სწავლების
განყოფილებ
ა

საკვალიფიკაციო
ნაშრომების
განყოფილება

სადოქტორო
სწავლების
განყოფილება

კრედიტების
აღიარების
განყოფილება

აკადემია

ერთსაფეხურია
ნი სწავლების
განყოფილება

პოლიტიკა და საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი

რეესტრის
წარმოების
განყოფილება

საგამოცდო
ცენტრი

კულტურისა და სპორტის
დეპარტამენტი

საფინანსო სამსახური
ბუღალტერია

დაცვისა და შრომის
უსაფრთხოების სამსახური

დაცვის სამსახური

სტუდენტთა და
ლექტორთა
მომსახურების
განყოფილება

ხარისხის
უზრუნველყოფ
ის სამსახური

პრორექტორი
საფინანსო-სამეურნეო
დარგში

შრომის
უსაფრთხოებ
ის
სამსახური

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური
კავშირგაბმულობა და
ელექტრიფიკაცია

ფინანსური დაგეგმარების და მონიტორინგის
განყოფილება

სამეურნეო
განყოფილება

საფინანსო და საინვესტიციო პროექტების
განყოფილება

ავტო-პარკი

პროგრამების
განვითარების
განყოფილება

დასუფთავების
განყოფილება

სტანდარტების
შემუშავების
განყოფილება

მomaragebის

ავტორიზაციის
განყოფილება

განყოფილება

სალარო
აკრედიტააციის
განყოფილება

სტამბა
სარედაქციო განყოფილება
გამომცემლობა
წიგნებისა და საკანცელარიო მაღაზია

პრორექტორი საზოგადოებასთან
ურთიერთობის, მარკეტინგისა და
საერთასშორისო
ურთიერთობების დარგში

დასაქმების
ხელშეწყობის
ცენტრი

რეგიონული
ოფისები

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და
მარკეტინგის სამსახური

ასლის გამრავლების
ოფისი

სტუდენტური საქმეების ცენტრი

შიდა აუდიტის
განყოფილება

საერთაშორისო სტუდენტების
ინტეგრაციისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების სამსახური

ინოვაციური სისტემებისა
და სტრატეგიული
კვლევების ინსტიტუტი

მარკეტინგის
განყოფილება
ქოლ ცენტრი

სოციალურ
მეცნიერებათა
სკოლა

სტუდენტთა
საქმისწარმოების
განყოფილება

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების
დეპარტამენტი

სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი
საექთნო საქმის დეპარტამენტი
სამეცნიეროკვლევითი
პროექტების კომისია

4

ჯანმრთელობის
მეცნიერებების
სკოლა

სამეცნიერო ჟურნალის
რედაქცია

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
ჯანდაცვის მენეჯმენტის დეპარტამენტი
ფარმაციის დეპარტამენტი

UG ოლიმპიადის
ცენტრი
აკადემიური
პერსონალის
სამეცნიერო
განვითარებისა და
პროექტების მართვის
განყოფილება

3

ხელოვნებისა და
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
სკოლა

ტექნიკურ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
განყოფილება
ჰუმანიტარულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა

განყოფილება

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილება

ეკონომიკის დეპარტამენტი
ტურიზმის დეპარტამენტი

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური
პრორექტორი
სასწავლო -სამეცნიერო
დარგში

ბიზნესის ადმინისტრირების
დეპარტამენტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი
არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიისა და
ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
არქიტექტურისა და დიზაინის
დეპარტამენტი

1

მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების
სკოლა

ბიბლიოთეკა
ეკონომიკის
ინსტიტუტი

ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის
დეპარტამენტი

ინფორმატიკის დეპარტამენტი

ინჟინერიის დეპარტამენტი

მათემატიკის დეპარტამენტი

2

სამართლის
სკოლა

სამართლის დეპარტამენტი

საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის
დეპარტამენტი

პრორექტორი
იურიდიულ დარგში

კანცელარიa
იურიდიული განყოფილება
არქივი
ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახური

სამედიცინო და სადაზღვევო განყოფილება

დამოუკიდებელი
(საავტორო)
საგანმანათლებლო პროგრამა

სპორტული
სკოლა

სკოლის საბჭო
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3
4

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა

მედიცინის დეპარტამენტი

ფიზიკური მედიცინისა და
რეაბილიტაციის დეპარტამენტი

ისტორიისა
დეპარტამენტი

სიმულაციური
სტომატოლოგიური
ლაბორატორია

ფიზიკური მედიცინისა და
რეაბილიტაციის კლინიკა Reavita UG

OSCE ცენტრი

ციტოლოგიაჰისტოლოგიის
ლაბორატორია

მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების სკოლა

მათემატიკის
ინსტიტუტი

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა სკოლა

ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა კვლევითი
ცენტრი

ინჟინერიის
ლაბორატორია

სიმულაციური
ჰოსპიტალი

პრობლემებზე
დაფუძნებული სწავლების
ლაბორატორია

1

საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტი

QMS
ხარისხის
საკოორდინაც
იო საბჭო

ქართული,
გერმნაული და
საერთაშორისო
სისხლის
სამართლის
ინსტიტუტი

სიმულაციური აფთიაქი

უწყვეტი განათლების
ცენტრი (ტრეინინგ
ცენტრი)

2

რობო ტექნიკის
და
ელექტრონიკის
ლაბორატორია

ინტერნეტის
შესწავლისა
და კვლევების
ცენტრი

Mikrotik
Academy

CISCO
Academy

აკადემია

Oracle
Academy

Microsoft IT
Academy

ბლოკჩეინ
ლაბორატო
რია

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა

მიკრობიოლოგიის და
ბიოქიმიის
ლაბორატორია

სტომატოლოგიის
დამოუკიდებელი
მუშაობის ლაბორატორია
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ქართული
ფილოლოგიის
დეპარტამენტი

განათლების
მეცნიერების
დეპარტამენტი

4

სტუდენტთა
სამეცნიერო საბჭო

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა სკოლა

ბიოეთიკის საბჭო

საპროცედუროსამანიპულაციო
ლაბორატორია

სამართლის
სკოლა

TOLES სამართლებრივი
ინგლისური ენის
ცენტრი

ანატომიაფიოლოგიის
ლაბორატორია

UG ჯანმრთელობის
მეცნიერებებისა და
ტექნოლოგიების
განვითარების კვლევითი
ინსტიტუტი

3

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

UG იურიდიული
დახმარების
ცენტრი

კვლევითი
ინსტიტუ
ტიGnomon
Wise

სარა ბენ
შემეშის
სახელობის
ისრაელის
კვლევითი
ცენტრი

არქეოლოგიუ
რი მუზეუმი

ენების სასწავლო
ცენტრი

არქეოლოგიი
ს
საერთაშორი
სო ცენტრი

პროფესიული
განვითარების
ცენტრი

