
 
 

      საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  

მიღებისათვის (საშემოდგომო მიღება) რეგისტრაცია დაიწყება 2017 წლის 4 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება 15 ოქტომბრის 

ჩათვლით, ყოველდღე, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე, კვირის გარდა (თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 

სართული, ოთახი №350 - საგნობრივ პროგრამებზე, ოთახი №352 - მოდულურ პროგრამებზე). რეგისტრაციის მსურველებმა უნდა 

წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ხოლო შემდგომ საფეხურზე დარეგისტრირებისათვის, დამატებით, წინა 

საფეხურის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი  

 

 

ა)   საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი 

 

№ პროგრამის დასახელება საფეხური 
ადგილების 

რაოდენობა 
კრედიტები 

სწავლის 

ხანგრძლივობა 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

2. 
სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი 
პირველადი III 13 60 10 თვე 

თეონა ვაშაკიძე 

555395892 

3. 
ავტომობილის 

დიაგნოსტიკოსი 
პირველადი II 13 30 5 თვე 

დავით 

ფრიდონაშვილი 

599406781 4. ავტომობილის ზეინკალი   პირველადი III 13 60 10 თვე 

5. 

ამწე-სატრანსპორტო 

მანქანებისა და ლიფტების 

ტექნიკოსი 

პირველადი III 5 30 5  თვე 

გიორგი 

ნადირაშვილი 

599558741; 

მიხეილ 

შილაკაძე 

593329031 

 

 

6. მშენებლობის მწარმოებელი პირველადი IV 7 60 10 თვე 

ლიანა 

ბალანჩივაძე 

599280097 

7. გარემოს დაცვის ტექნიკოსი პირველადი III 10 30 5 თვე 
ლეილა 

გვერდწითელი 



 
 

593745609 

8. 

სასურსათო პროდუქტების 

ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

პირველადი III 13 30 5 თვე 
ზიზი სვანიძე 

599905909 

9. 

ნავთობისა და გაზის 

გადამუშავების 

სპეციალისტი 

პირველადი III 8 30 5 თვე 

მამუკა 

მაისურაძე 

599174666 

10. 

ნივთიერებებისა და 

მასალების ქიმიური 

ანალიზის ლაბორანტი 

პირველადი III 10 30 5 თვე 

ნაზიბროლა 

კუციავა 

599964448 

11. 

სასურსათო პროდუქტების 

წარმოების სპეციალისტი პირველადი III 12 60 10 თვე 

დოდო 

ხუციშვილი 

599176733 

12. 

ფარმაცევტული 

პრეპარატების წარმოების 

სპეციალისტი 

პირველადი III 12 30 5 თვე 

მამუკა 

მაისურაძე 

599174666 

13. 

ქიმიური და სასურსათო 

პროდუქტების ექსპერტი პირველადი III 12 30 5 თვე 

მარლენ 

მჭედლიშვილი 

571074714 

14. 

 

შემდუღებელი 

 

პირველადი III 8 30 5 თვე 

მალხაზ 

ხუციშვილი 

593938890 

 

15. 

პარფიუმერული და 

კოსმეტიკური წარმოების 

სპეციალისტი 

პირველადი IV 10 60 10 თვე 

ლიანა ებანოიძე 

555374772 

 

16. 
ლითონების მხატვრული 

დამუშავების სპეციალისტი 
პირველადი IV 10 60 10თვე 

ზურაბ ლომსაძე 

599514284 

17. 
ფარმაცევტის თანაშემწე 

პირველადი V 15 120 20 თვე 
თამარ ცინცაძე 

599156678 



 
 

18. 

სასურსათო პროდუქტების 

ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი 

შემდგომი IV 10 60 10 თვე 
ზიზი სვანიძე 

599905909 

19. 

ამწე-სატრანსპორტო 

მანქანებისა და ლიფტების 

ტექნიკოსი 
შემდგომი IV 5 50 10 თვე 

გიორგი 

ნადირაშვილი 

599558741; 

მიხეილ 

შილაკაძე 

593329031 

20. 

სამშენებლო-საგზაო-

სალიანდაგო მანქანებისა და 

მოწყობილობების 

ტექნიკოსი 
შემდგომი IV 13 60 10 თვე 

გიორგი 

ნადირაშვილი 

599558741; 

მიხეილ 

შილაკაძე 

593329031 

21. სარკინიგზო გადამზიდავი შემდგომი IV 6 60 10 თვე 

 

მეგი 

პატურაშვილი 

595474304 

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი 

 

1. სარკინიგზო გადამზიდავი     პირველადი III 20 60 10 თვე ელენე 

ოქრომელიძე 

599331033 

 

თამარ ჩოქური 

2. 

რკინიგზის ელექტრომომა- 

რაგების მეურნეობის 

ელექტრო- 

მექანიკოსი 

პირველადი III 15 90 15 თვე 



 
 

3. 

რკინიგზის 

ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობის 

მეურნეობის 

ელექტრომექანიკოსი 
 

პირველადი III 15 90 15 თვე 

595745727 

4. 

სიგნალიზაცია, 

ცენტრალიზაციის და 

ბლოკირების 

ელექტრომექანიკოსი  

პირველადი III 15 90 15 თვე 

5. 
სავაგონო მეურნეობის 

მექანიკოსი 
პირველადი III 15 90 15თვე 

6. 
მელიანდაგე 
 

პირველადი III 10 90 15თვე 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის 

ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 

1. სამთო ტექნიკოსი პირველადი III 15 60 10 თვე 

რევაზ 

ცნობილაძე 

595988927 

2. 

სამთო ტექნიკის 

ექსპლუატაციისა და 

რემონტის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

პირველადი III 15 60 10 თვე 

3. 

მყარი წიაღისეულის 

გამდიდრების 

ტექნოლოგიის 

სპეციალისტი 

პირველადი III 15 60 10 თვე 

4. ელმავლის მემანქანე პირველადი III 15 60 10 თვე 

5. შემდუღებელი პირველადი III 15 30 5 თვე 

6. კალატოზი პირველადი III 15 60 10 თვე 

7. მღებავი პირველადი III 15 60 10 თვე 

8. გვირაბგამყვანი პირველადი III 15 60 10 თვე 



 
 

9. 
სამთო  

ელექტრომექანიკოსი 
პირველადი III 15 60 10 თვე 

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის 

აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი 

1. 
სასურსათო პროდუქტების 

წარმოების სპეციალისტი 
პირველადი III 20 60 10 თვე 

ნუგზარ მიქაძე 

574020301 

2. 

ვეტერინარიული 

მომსახურების 

სპეციალისტი   

პირველადი III 18 60 10 თვე 

3. ტრაქტორისტ-მემანქანე პირველადი III 12 40 6 თვე 

4. 

მელიორატორი 

(აგრომელიორატორი, 

ჰიდრომელიორატორი) 

პირველადი III 10 60 10 თვე 

5. 
აგრარული ტექნიკის 

მექანიკოსი 
პირველადი III 10 70 10 თვე 

 

 

 

ბ) მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი 2017-2018 სასწავლო წლის 

საშემოდგომო  მიღება  

 

№ პროგრამის დასახელება საფეხური 
ადგილების 

რაოდენობა 
კრედიტები 

 

ხანგრძლივობა 

(თვე) 

 

 
პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

 

 

1. 

 

არქიტექტორ-ტექნიკოსი 

(მოდულური) 
IV 14 

84 

 (ქართულენოვანი) 

114 

(არაქართულენოვანი) 

18 
ნინო ხაბეიშვილი 

 

მობ.599203101 

 
24 



 
 

 

2. 

ფეხსაცმლისა და ტყავის 

აქსესუარების სპეციალისტი 

(მოდულური) 
IV 10 

114  

(ქართულენოვანი) 

144 

(არაქართულენოვანი) 

19 ლელა 

გერგეშელიძე 

მობ.599 270682 25 

3. 

სატვირთო გადაზიდვების 

ლოგისტიკა (მოდულური) 
IV 10 

69 

(ქართულენოვანი) 

99 

(არაქართულენოვანი) 

11 
ნათია ბუთხუზი 

მობ.593 263112 
16 

 

           საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, BP საქართველოსთან  პარტნიორობით  და   ათასწლეულის                                        

                                                გამოწვევის  ფონდთან  შექმნილი   პროფესიული  პროგრამები                                                                                                            

 

№ პროგრამის დასახელება საფეხური 
ადგილების 

რაოდენობა 
კრედიტები 

 

ხანგრძლივობა 

(თვე) 

 

 
პროგრამის 

ხელმძღვანელი: 

 

 

4 

მაღალი ძაბვის 

ელექტროტექნიკოსი 

(მოდულური) IV 24 

70 

 (ქართულენოვანი) 

100 

 (არაქართულენოვანი) 

12 
 

ნატა კერესელიძე 

მობ.555 591738 

 

 
17 

5 

 

სამრეწველო ავტომატიზაცია 

(მოდულური) 
V 24 

120 

 (ქართულ ენოვანი) 

150 

 (არაქართულენოვანი) 

20 ია მოსაშვილი 

მობ.593 330061 

 25 

6  V 24 120 20 გივი ხვიჩია 



 
 

მექანიკის  ინჟინერიის 

ტექნიკოსი 

   (მოდულური) 

 (ქართულენოვანი) 

150 

(არაქართულენოვანი) 

25 

მობ.599 119099 

 

7. 

 

  მექატრონიკა  

    (მოდულური) V 

 

24 

 

 

 

120  

(ქართულენოვანი) 

150  

(არაქართულენოვანი) 

20 
ვაჟა ქირია 

მობ.595 742439 

 


