
                        სსიპ  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ქიმიური  ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 
                     ფაკულტეტი 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
12.02.18 04/04  

              თბილისი 
დოქტორანტურის კვლევითი კომპონენტების  
შემფასებელი კომისიების შექმნის შესახებ 

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  2017-2018 სასწავლო წლის პირველი 

სემესტრის სასწავლო განრიგის და სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის 
წარდგინების საფუძველზე 

 
ვბრძანებ: 

დამტკიცდეს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე 
დოქტორანტურის კვლევითი კომპონენტების კოლოქვიუმებისა და თემატური 
სემინარების დასკვნითი შეფასების მიზნით საგამოცდო კომისიების შემადგენლობა და 
მათი მუშაობის განრიგი (2017-2018 სასწავლო წლის ზამთრის სესიების პერიოდი 2018 
წლის 19 თებერვალი-2 მარტი). 

 
II კურსის დოქტორანტები (14   სტუდენტი) 

(ჩატარდება: თემატური სემინარი-1, კოლოკვიუმი- 1)  

 
სადოქტორო პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
20 თებერვალი   2018 წ.  
(11.00 სთ.- 14.00 სთ.) 

დოქტორანტები: 
 

1. ნონა ჭალიძე  (ხელმძღ. ასოც. პროფ. ე. შენგელია); 
2. ქეთევან ვირსალაძე (ხელმძღ. ასოც. პროფ. ე. შენგელია); 
3. მანანა ნეფარიძე (ხელმძღ.  პროფ. ნ. გელოვანი); 
4.მარინე გვიანიძე (ხელმძღ.  პროფ. დ. შენგელია) 
 

შემფასებელი კომისია: 
 

1.  პროფ. გ. მჭედლიშვილი(თავმჯდომარე) 



2.  პროფ. ნ. გელოვანი (ხელმძღვანელი);  
3.  ასოც. პროფ. ე. შენგელია (ხელმძღვანელი);  
4.   პროფ. ლ. გვერდწითელი 
5.  პროფ. გ. დანელია 
6.  ასოც. პროფ. ნ. ბუჩუკური 
7. ასოც. პროფ. დ. ღუღუნიშვილი    
8.  პროფ. თ. ბუაჩიძე  
9.   პროფ.-ემერიტუსი ლ. გვასალია (მოწვეული წევრი)  
 
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
20 თებერვალი   2018 წ.  

( 14.00 სთ.) 
დოქტორანტები: 

 
1. პოლინა თოიძე (ხელმძღ.  პროფ. თ. აგლაძე); 
2. თამთა ჩლარგიძე(ხელმძღ. პროფ.-ემერიტუსი ლ. გვასალია); 
 

შემფასებელი კომისია: 
 

1.  პროფ. მ. მაისურაძე (თავმჯდომარე) 
2.  პროფ. თ. აგლაძე (ხელმძღვანელი);  
3.  პროფ.-ემერიტუსი ლ. გვასალია (ხელმძღვანელი);  
4.   პროფ. დ. ერისთავი 
5.  ასოც. პროფ. მ. გაბრიჩიძე 
6.  ასოც. პროფ. ნ. დონაძე 
7. ასოც. პროფ. მ. წვერავა    
8.  პროფ.-ემერიტუსი დ. ჩხიკვაძე (მოწვეული წევრი); 
9.   მოწვეული პროფ. მ. მჭედლიშვილი  
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმია
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
21 თებერვალი   2018 წ.  

( 11.00 -14.00 სთ.) 
დოქტორანტები: 

 
1. სალომე ღვინჯილია (ხელმძღ.  პროფ. თ. ცინცაძე); 
2. თამარ კენჭოშვილი (ხელმძღ. პროფ.-ემერიტუსი ა.სარუხანიშვილი); 
 



 
შემფასებელი კომისია: 

 
1.  პროფ. მ. ცინცაძე (თავმჯდომარე) 
2.  პროფ. თ. ცინცაძე (ხელმძღვანელი);  
3.  პროფ.-ემერიტუსი ა. სარუხანიშვილი (ხელმძღვანელი);  
4.   პროფ. თ. წივწივაძე 
5.  პროფ. რ. კლდიაშვილი 
6.  პროფ. ქ. ბაციკაძე 
7. პროფ. ი. ბერძენიშვილი    
8.  ასოც. პროფ. თ. ქარქუსაშვილი; 
9.   პროფ. ი. შათირიშვილი    (მოწვეული წევრი)  
 
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია“
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
21 თებერვალი   2018 წ.  

   (14.00 სთ.) 
დოქტორანტები: 

 
1. ნიკოლოზ ასაშვილი (ხელმძღ.  პროფ. გ. დანელია); 
2. ალექსანდრე დადეშიძე (ხელმძღ. პროფ. ზ. გელიაშვილი, პროფ. მ. ხომასურიძე); 
3. ნათია გიგაური (ხელმძღ.  პროფ. ლ. გვერდწითელი); 
 

შემფასებელი კომისია: 
 

1.  პროფ. დ. ერისთავი (თავმჯდომარე) 
2.  პროფ. გ. დანელია (ხელმძღვანელი);  
3.  პროფ. მ. ხომასურიძე (ხელმძღვანელი);  
4.   პროფ. ლ. გვერდწითელი (ხელმძღვანელი); 
5.  პროფ. თ. ბუაჩიძე  
6.  პროფ. ნ. გელოვანი 
7.  ასოც. პროფ. თ. ფალავანდიშვილი    
8.  ასოც. პროფ. ნ. ბუცხრიკიძე 
9.   პროფ. ზ. ჩანქსელიანი (მოწვეული წევრი)  
 
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია“
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
22 თებერვალი   2018 წ.  

   (11.00 -14.00 სთ.) 



დოქტორანტები: 
 

1. ნანა დევდარიანი (ხელმძღ.  პროფ. დ. ჯინჭარაძე); 
2. გიორგი კარგარეთელი (ხელმძღ. პროფ. დ. ჯინჭარაძე); 
3. თეა ზაკალაშვილი (ხელმძღ.  პროფ. ნ. ბოკუჩავა); 
 

შემფასებელი კომისია: 
 

1.  პროფ. ნ. კუციავა (თავმჯდომარე) 
2.  პროფ. დ. ჯინჭარაძე (ხელმძღვანელი);  
3.  პროფ. ნ. ბოკუჩავა (ხელმძღვანელი);  
4.   ასოც. პროფ. ვ. გორდელაძე; 
5.  ასოც. პროფ. ჟ. პეტრიაშვილი;  
6.  პროფ. შ. ანდღულაძე; 
7.  ასოც. პროფ. მ. წვერავა;    
8.  მოწვეული პროფ. გ, ფალავანდიშვილი; 
9.   პროფ.-ემერიტუსი ა. სარუხანიშვილი   
 
 

სადოქტორო პროგრამა  „მასალათმცოდნეობა“ 
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება  

2 მარტი 2018წ. 
(12.00 სთ.) 

 
1.  აჩიკო პაპიაშვილი (ხელმძღ. ასოც. პროფ. მ. გოგიჩაშვილი)   

შემფასებელი კომისია: 

1.პროფ. ო. მიქაძე (თავმჯდომარე)
2.პროფ. ვ. კოპალეიშვილი 
3.ასოც. პროფ. ბ. გოგიჩაშვილი(ხელმძღვანელი) 
4.პროფ. დ. ნოზაძე
5.პროფ. ი. ქაშაკაშვილი
6.ასოც. პროფ. თ. ლოლაძე
7.პროფ. ზ. სიმონგულაშვილი
8.ასოც. პროფ. ნ.ხიდაშელი
9.აკად. დოქტ. მ. ნიქაბაძე (მოწვეული წევრი) 

 
 
 
 



 
III კურსის დოქტორანტები (18   სტუდენტი) 

(ჩატარდება:  კოლოკვიუმი- 3)  

სადოქტორო პროგრამა ქიმია
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
22 თებერვალი 2018წ. (11.00 სთ.- 14.00 სთ.) 

დოქტორანტები: 
 

1.   ირინე უგრეხელიძე (ხელმძღ.  პროფ. მ. ცინცაძე); 
2. ნათია ამაშუკელი (ხელმძღ. პროფ. დ. ჯინჭარაძე); 
3. მანანა ქოჩიაშვილი (ხელმძღ.  პროფ. მ. ცინცაძე). 

 
შემფასებელი კომისია: 

 
1.  პროფ. რ. კლდიაშვილი (თავმჯდომარე) 

  2.  პროფ. მ. ცინცაძე (ხელმძღვანელი)  
3.  პროფ. დ. ჯინჭარაძე (ხელმძღვანელი) 
4.  პროფ. თ. წივწივაძე 
 5. პროფ.  ნ. კუციავა 
6.  პროფ. ნ. ბოკუჩავა 
7.  პროფ. ნ. გელოვანი 
8. პროფ. ი. შათირიშვილი (მოწვეული წევრი) 
9. პროფ. შ. ჯაფარიძე (მოწვეული წევრი) 

 
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
 
26 თებერვალი 2018წ.  
(11.00 სთ.- 14.00 სთ.) 

დოქტორანტები: 
1. გიგა პატარიძე (ხელმძღ.  პროფ. ნ. გელოვანი, პროფ. მ. მაისურაძე); 
2. გრიგოლ აბრამია (ხელმძღ.  პროფ. ლ. გვერდწითელი) და  
3. ლიანა თარგამაძე (ხელმძღვანელი პროფ. ნ. გელოვანი)  

 
შემფასებელი კომისია: 

1.პროფ. ნ. კუციავა (თავმჯდომარე) 
2.  პროფ. ლ. გვერდწითელი (ხელმძღვანელი) 
3. პროფ. ნ. გელოვანი (ხელმძღვანელი) 
4.  პროფ. მ.  მაისურაძე (ხელმძღვანელი) 
5. პროფ. დ. ერისთავი  
6.  პროფ. გ. დანელია 



7.  პროფ. ი. ცომაია 
8.  ასოც. პროფ. ნ. ბუცხრიკიძე  
9.  მოწვ. პროფ. გ. ფალავანდიშვილი 
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმია
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
27 თებერვალი   2018წ.  
(11.00 სთ.- 14.00 სთ.) 
 

დოქტორანტები: 
 

1.ნინო ჭელიძე  (ხელმძღ.  პროფ. ე. ელიზბარაშვილი); 
2.გიორგი ანთია (ხელმძღ.  პროფ. ე. ელიზბარაშვილი); 
3.ხათუნა წეროძე (ხელმძღ.  პროფ. მ. მაისურაძე, აკად. დოქტორი მაია კუხალეიშვილი); 
 

 
შემფასებელი კომისია: 

1.  პროფ. მ. ცინცაძე (თავმჯდომარე) 
2.  პროფ. მ. მაისურაძე (ხელმძღვანელი) 
3.  პროფ. ე. ელიზბარაშვილი (ხელმძღვანელი) 
4.   აკად. დოქტორი მაია კუხალეიშვილი (ხელმძღვანელი) 
5.  პროფ. მ. სირაძე 
6.  პროფ. ი. ბერძენიშვილი 
7. ასოც. პროფ. ი. ლაგვილავა    
8.  ასოც. პროფ. თ. ქარქუსაშვილი  
9.   მოწვეული პროფ. გ. ფალავანდიშვილი 
 
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
 28 თებერვალი 2018წ.  
(11.00 სთ.- 14.00 სთ.) 

 
დოქტორანტები: 

 
1.ხატია ბლუაშვილი (ხელმძღ.  პროფ. ზ. კოვზირიძე, ასოც. პროფ. გ. ტაბატაძე); 
2.ნატალია ომანიძე (ხელმძღ. პროფ. თ. ჭეიშვილი);  
3.აკაკი ბოკერია (ხელმძღ. პროფ. რ.ხუციშვილი). 

 
შემფასებელი კომისია: 

 



1.  პროფ. მ. მშვილდაძე (თავმჯდომარე)  
2.  პროფ. ზ. კოვზირიძე  (ხელმძღვანელი) 
3.  პროფ. თ. ჭეიშვილი  (ხელმძღვანელი) 
4.  პროფ. რ. ხუციშვილი  (ხელმძღვანელი) 
5.  ასოც. პროფ. გ. ტაბატაძე (ხელმძღვანელი) 
6.  პროფ. ჯ. შენგელია 
7.  ასოც. პროფ. გ. ლოლაძე 
8.  პროფ. თ. რუხაძე 
9.  პროფ. შ. ჯაფარიძე (მოწვეული წევრი) 
 
 

სადოქტორო პროგრამა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება   
1 მარტი  2018წ.  
(11.00 სთ.- 14.00 სთ.) 

დოქტორანტები: 
 

1. ნინო სინაურიძე (ხელმძღ. პროფ. რ. ქაცარავა, პროფ. ნ. კუციავა);  
2.ხათუნა ნოზაძე (ხელმძღ. პროფ. ნ. ბოკუჩავა); 
3.თინათინ ეპიტაშვილი (ხელმძღ. პროფ. ლ. გვასალია, მოწვეული პროფ. თ. კაჭარავა)  
 

 შემფასებელი კომისია: 
1.  პროფ. მ. მაისურაძე (თავმჯდომარე)  
2.  პროფ. რ. ქაცარავა (ხელმძღვანელი) 
3.  პროფ. ნ. კუციავა (ხელმძღვანელი) 
4. პროფ. ნ. ბოკუჩავა (ხელმძღვანელი) 
5.  პროფ.-ემერიტუსი ლ. გვასალია (ხელმძღვანელი) 
6.  მოწვეული პროფ. თ. კაჭარავა (ხელმძღვანელი) 
7.   პროფ. გ. დანელია 
8.  ასოც. პროფ. ნ. ბუცხრიკიძე 
9.  ასოც. პროფ. მ. წეროძე 
 

სადოქტორო პროგრამა  “მეტალურგია” 
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება  

23 თებერვალი, 2018წ. 
(12.00 სთ.) 

 
დოქტორანტები: 

 
1. თამაზ ჯალიაშვილი (ხელმძღ. პროფ. ო. მიქაძე);
2. გოჩა ქურდაძე (ხელმძღ. პროფ. ზ.  სიმონგულაშვილი);

 
შემფასებელი კომისია: 



1.  პროფ. ნ. წერეთელი (თავმჯდომარე)
2. პროფ. ო. მიქაძე (ხელმძღვანელი)
3. პროფ. ზ. სიმონგულაშვილი(ხელმძღვანელი) 
4. ასოც. პროფ. ბ. მაისურაძე
5. ასოც. პროფ. ბ. გოგიჩაშვილი
6. ასოც. პროფ. თ. ლოლაძე
7. ასოც. პროფ. ი. ქაშაკაშვილი
8. ტ.მ.კ. მ. ჟურული(მოწვეული წევრი)
9.  ტ.მ.კ. ა. ოკლეი  (მოწვეული წევრი)

სადოქტორო პროგრამა  „მასალათმცოდნეობა“ 
შემფასებელი კომისიის სხდომა ჩატარდება  

2 მარტი 2018წ. 
(12.00 სთ.) 

1. მზია თაბაგარი  (ხელმძღ. პროფ. ვ. კოპალეიშვილი);

შემფასებელი კომისია: 
1. პროფ. ო. მიქაძე (თავმჯდომარე)
2. პროფ. ვ. კოპალეიშვილი (ხელმძღვანელი)
3. ასოც. პროფ. ბ. გოგიჩაშვილი 
4. პროფ. დ. ნოზაძე
5. პროფ. ი. ქაშაკაშვილი
6. ასოც. პროფ. თ. ლოლაძე
7. პროფ. ზ. სიმონგულაშვილი
8. ასოც. პროფ. ნ.ხიდაშელი
9. აკად. დოქტ. მ. ნიქაბაძე (მოწვეული წევრი) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის  
ფაკულტეტის   დეკანი,  პროფესორი  

ნ. წერეთელი 
 

 



 
 
 
 
 
 


