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              თბილისი 
მაგისტრატურის  კვლევითი კომპონენტების  
შემფასებელი კომისიების შექმნის შესახებ 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  2017-2018 სასწავლო წლის 
პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის და დეკანის მოადგილის წარდგინების 
საფუძველზე 

 
ვბრძანებ: 

 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის 

მეორე წლის სწავლების სტუდენტებისათვის კოლოქვიუმის დასკვნითი შეფასების 
მიზნით 2017-2018 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში შეიქმნას კომისია, 
საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით შემდეგი შემადგენლობით: 
 

I  საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ფარმაცია“ 
შემფასებელი კომისია: 

1. თამარ ცინცაძე -   პროფ. - თავმჯდომარე 
2. მზია კახეთელიძე - ასოც. პროფ.-მდივანი 
3. ნანა შაშიაშვილი -  ასოც.პროფ. 
4. დარეჯან ღუღუნიშვილი - ასოც. პროფ. 
5. ირმა ცომაია -   პროფ 

 
კომისიის სხდომა ჩატარდება:  27.02.18წ, 11.00-სთ, II კ. 312 აუდიტორია         
 
მაგისტრანტები: 
სპეციალიზაცია: ფარმაცევტული ანალიზი 

ჯგ. 001ა    ხელმძღვანელი: 
1. ნინო ყურაშვილი   მ. ჩიქავა 
2. თათია ხმიადაშვილი   ხ. წიქარიშვილი 



3. თამუნა წულაია   ი. გველესიანი 
4. მარიამ იაშაღაშვილი   ნ. გელოვანი 

 
 

სპეციალიზაცია: სამრეწველო ფარმაცია 
ჯგ. 001    ხელმძღვანელი: 

 
1. თინათინ ოთარაშვილი   თ. გიგოშვილი 
2. ელენე ბუსხრიკიძე    ი. მეტრეველი 
3. მარინა ხუჭუა    ქ. ბაციკაძე 

 
 

II  საგანმანათლებლო პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია 
შემფასებელი კომისია: 

1. ნაზიბროლა კუციავა - პროფ.  -  თავმჯდომარე 
2. ლელა თოფურია - პროფ. - მდივანი 
3. ნანა ბუცხრიკიძე - პროფ. 
4. მამუკა მაცაბერიძე -პროფ. 
5. ევგენია შენგელია - ასოც. პროფ. 
6. ნათელა ნიჟარაძე - პროფ. 

 
კომისიის სხდომა ჩატარდება:  28.02.18წ, 11.00-სთ,   II კორპუსი  312 აუდიტორია 
 
მაგისტრანტები: 
სპეციალიზაცია: ქიმიური ტექნოლოგია 
სამაგისტრო თემატიკა: ქიმიური და კვების მრეწველობის პროდუქტების ექსპერტიზა 

ჯგ. 004    ხელმძღვანელი:  
 

1. გვანცა ქორაია    გ. დანელია 
2. ქეთევან მაისურაძე   თ. ფალავანდიშვილი 

 
ჯგ. 037 

3. სალომე ჭეიშვილი   მ. წვერავა 
 
 
სპეციალიზაცია: ქიმიური ტექნოლოგია 



სამაგისტრო თემატიკა: ბიოტექნოლოგია და სამედიცინო ბიოინჟინერია 
ჯგ. 004ბ    ხელმძღვანელი:  

1. ია იაგორაშვილი   თ. ბუაჩიძე 
 
სპეციალიზაცია: ქიმიური ტექნოლოგია 
სამაგისტრო თემატიკა: არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია 

ჯგ. 004ა    ხელმძღვანელი: 
1. ალექსანდრე აფაქიძე  მ. მჭედლიშვილი 

 

III  საგანმანათლებლო პროგრამა - საინჟინრო ეკოლოგია 
შემფასებელი კომისია: 

1. დიმიტრი ერისთავი - პროფ.  -  თავმჯდომარე 
2. მაია გუგეშიძე  - ასოც. პროფ. - მდივანი 
3. ლეილა გვერდწითელი - პროფ. 
4. გიორგი მჭედლიშვილი -პროფ. 
5. იზოლდა ბაზღაძე - ასოც. პროფ. 

 
კომისიის სხდომა ჩატარდება:  27.02.2018წ  11.00 სთ, II კორპუსი  605 აუდიტორია 
 
სპეციალიზაცია: საინჟინრო ეკოლოგია 

ჯგ. 003    ხელმძღვანელი:  
1. სოფიო ხმიადაშვილი  ჯ. ქერქაძე 

 

IV  საგანმანათლებლო პროგრამა - ქიმია 
შემფასებელი კომისია: 

1. მაია ცინცაძე - პროფ.  -  თავმჯდომარე 
2. ნანა გეგეშიძე - ასოც. პროფ. - მდივანი 
3. ვლადიმერ გორდელაძე - ასოც. პროფ. 
4. ნანა ბოკუჩავა - ასოც. პროფ. 
5. თეა მათითაიშვილი - ასოც. პროფ. 

 
კომისიის სხდომა ჩატარდება:  02.03.2018წ  11.00 სთ, II კორპუსი  520 აუდიტორია 
სამაგისტრო თემატიკა: ფიზიკური ქიმია 

ჯგ. 002ა    ხელმძღვანელი:  
1. ნიკოლოზ გილანელი  ა. სარუხანიშვილი 

 



სამაგისტრო თემატიკა: არაორგანული ქიმია 
ჯგ. 002    ხელმძღვანელი:  

1. მარიამ ჯაშიაშვილი  ნ. კუციავა 
 

სამაგისტრო თემატიკა: ორგანული  ქიმია 
 

ჯგ. 002ბ    ხელმძღვანელი:  
1. ანი თეგეთაშვილი   ე. ელიზბარაშვილი 
2. თეკლა კაპანაძე   ზ. გელიაშვილი 
3. მარიამ მაყაშვილი   ი. ლაგვილავა 
4. გიორგი ქუთათელაძე  თ. ქარქუსაშვილი 

 

V  საგანმანათლებლო პროგრამა: მასალათმცოდნეობა 
 
შემფასებელი კომისია: 

1. დავითი ნოზაძე - პროფ.  -  თავმჯდომარე 
2. ზურაბ საბიაშვილი - ასოც. პროფ. - მდივანი 
3. გურამი დადიანიძე - პროფ. 
4.  მიხეილ ოქროსაშვილი - პროფ. 
5.  ნუგზარ ხიდაშელი - პროფ. 

 
კომისიის სხდომა ჩატარდება:  23.02.2018წ  12.00 სთ, II კორპუსი  კომპ. ცენტრი 
 
სპეციალიზაცია: შედუღების ტექნოლოგიები 
სამაგისტრო თემატიკა: შედუღების ტექნოლოგიები 
 

ჯგ. 005    ხელმძღვანელი:  
1. მიხეილ ხმალაძე   მ. ხუციშვილი 

 
 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის  
ფაკულტეტის   დეკანი, პროფესორი  

ნ. წერეთელი 


