
ბსუ-ს სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის 

გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 03 მაისის N01-02/62 ბრძანების 

დანართი 1 

 

ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის აგრარული და  

მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის ვაკანტური (54) სამეცნიერო 

თანამდებობები 

 

აგრარული და კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 2 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 4 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 2 

 

 

მემბრანული ტექნოლოგიების განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი 1 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 3 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 3 

 

 

ქიმიური ანალიზისა და სურსათის უსაფრთხოების განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 2 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 2 

 

  



ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ნიკო ბერძენიშვილის 

ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობები 

 
  

ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 4 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 1 

 

 

ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება  

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 2 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 3 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 1 

 

 

ფოლკლორის, დიალექტოლოგიისა და ემიგრანტული ლიტერატურის  კვლევის 

განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 2 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 2 

 

 

 

 

            

  



ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ფიტოპათოლოგიისა და 

ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობები 

 
  

მცენარეთა დაავადების მონიტორინგის, დიაგნოსტიკისა და მოლეკულური 

ბიოლოგიის განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 2 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 4 

 

 

გამძლეობის გენეტიკის განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 

2.  მეცნიერი თანამშრომელი 2 

 

 

წაღვერის საყრდენი პუნქტი  

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მეცნიერი თანამშრომელი 1 

 

 

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 3 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 2 

3.  მეცნიერი თანამშრომელი 2 

 

 

კოლხეთის ტორფნარებისა და წყლის ეკოსისტემების კონსერვაციის განყოფილება 

№ ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება 
ვაკანტური  საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა 

2.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 

 


