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სტუ-ს აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები 
(აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები 2012 წლიდან ) 

  

I. 1. ბაკალავრიატი (ქართული) 

 

1. მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა - № 410 (24.09.2012) 

2. აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა - № 411(24.09.2012) 

 

3. ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა -№412(24.09.2012) 

4. ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერის საბაკალავრო პროგრამა -№ 413(24.09.2012) 

5. საწარმოო და სერვისულ სისტემათა ინჟინერინგის საბაკალავრო პროგრამა -№414(24.09.2012) 

 

6. საინჟინრო გეოდეზიის საბაკალავრო პროგრამა -№ 415(24.09.2012) 

7. სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა -№416(24.09.2012) 

8. გეოინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა -№417(24.09.2012) 

9. საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვა საბაკალვრო პროგრამა -

№418(24.09.2012) 

10. გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა -№430(24.09.2012) 

 

11. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალვრო პროგრამა - №419(24.09.2012) 

12. გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების საბაკალავრო პროგრამა - №420(24.09.2012) 

13. მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამა -№421(24.09.2012) 

14. მასალათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა -№422(24.09.2012) 

15. სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა -№431(24.09.2012) 

16. აგრარული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა -№432(24.09.2012) 

17.  ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის. №506(24.09.2012) 

 

18. მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა -№423(24.09.2012) 

19. სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალვრო პროგრამა -№424(24.09.2012) 

20. ტრანსპორტის საბაკალავრო პროგრამა -№425(24.09.2012) 

21. კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნილოგიების საბაკალავრო პროგრამა -№ 426(24.09.2012) 

22. საგზაო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა -№427(24.09.2012) 

23. სატყეო საქმის საბაკალავრო პროგრამა -№433(24.09.2012) 

24.ბიზნესის  ორგანიზაციისა  და მართვის საბაკალავრო პროგრამა -  №459(28.09.2012) 

25. საზღვაოსნო მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა -  №463(28.09.2012) 

 

26.არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა;№549 (28.09.2012) 

 

27. სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის . №450(24.09.2012) 

28. საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის . №455(24.09.2012) 

29. ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა -; №458(28.09.2012) 

30. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - №460(28.09.2012) 

31. საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა - №462(28.09.2012) 
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32.რეგიონმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა;№539 (28.09.2012) (ევროპისმცოდნეობა)  

33.საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა; №540(28.09.2012) 

34.მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა;№541(28.09.2012) 

35.საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა;№542(28.09.2012) 

 

36. ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა -  №464(28.09.2012) 

37 . მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა - №466(28.09.2012) 

38. საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა -№428(24.09.2012) 

39. ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების საბაკალავრო პროგრამა -№429 

 

40. მშენებლობის მენეჯმენტი საბაკალავრო პროგრ. №14 (10.01. 2014) 

 

41. საიჟინრო მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრ. №13 (10.01.2014) 

 

42. ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიის საბაკალავრო №12 (10.01.2014) 

43. აგრონომიის საბაკალავრო №14 (10.01.2014) 

44. ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საბაკალავრო №10 (10.01.2014) 

45. მეცხოველეობის საბაკალავრო №9 (10.01.2014) 

 

I.2. ბაკალავრიატი (რუსული) 
 

1.  მშენებლობის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამა -№434(24.09.2012) 

 

2. ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამა -№435(24.09.2012) 

3. ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამა -№436(24.09.2012) 

 

4.  ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამა - №437(24.09.2012) 

 

5. გარემოს დაცვითი ინჟინერიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამა -№440(24.09.2012) 

6.  ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამა -№438(24.09.2012) 

7.  სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამა -№439(24.09.2012) 

 

8. მეტალურგიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამა -№441(24.09.2012) 

9. მასალათმცოდნეობის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის .- №442(24.09.2012) 

10. ფარმაციის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის. №508(24.09.2012) 

 

11. მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამის.-  

№443(24.09.2012)                 

12.ტრანსპორტის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის №-444. (24.09.2012) 

 

13. არქიტექტურის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის . №454(24.09.2012) 

 

14. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის . №453(24.09.2012) 

15. საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის . №456(24.09.2012) 
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16. ბიზნესის ადმინისტრირების (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა - №461(28.09.2012) 

 

17 .საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის . №445(24.09.2012) 

18 .ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) 

პროგრამის . №446(24.09.2012) 

19. ინფორმატიკის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა - №465(28.09.2012) 

20.სამთო და ნავთობგაზის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა№45 (25.02.2014) 

 

I.3. ბაკალავრიატი (ინგლისური) 
 

1.მექანიკის ინჟინერიის  საბაკალავრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის . №447(24.09.2012) 

2.დიზაინის საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი);№555(28.09.2012) 

3.საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის . №448(24.09.2012) 

 

 

   ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის . №449(24.09.2012) 

 

 

II.1. მაგისტრატურა (ქართული) 
 

1.მშენებლობის  სამაგისტრო  პროგრამის. №481(28.09.2012) 

2. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სამაგისტრო პროგრამის. №482(28.09.2012) 

 

3.ტელეკომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის. №483(28.09.2012) 

4.ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის  სამაგისტრო პროგრამის. №484(28.09.2012) 

5.ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტის და ინდუსტრიული პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის. 

 №467(28.09.2012) 

 

6. საინჟინრო გეოდეზიის სამაგისტრო პროგრამის. №485(28.09.2012) 

7. სამთო და გეოინჟინერიის  სამაგისტრო პროგრამის . №487(28.09.2012) 

8. უსაფრთხოების ინჟინერიის და რისკების შეფასების სამაგისტრო პროგრამის.№486(28.09.2012) 

9. გეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის. №500(28.09.2012) 

10. ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიების  სამაგისტრო პროგრამის. №504(28.09.2012) 

 

11.ქიმიის სამაგისტრო პროგრამის . №501(28.09.2012) 

12 .სასურსათო ტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის . №490(28.09.2012) 

13 .მეტალურგიის სამაგისტრო პროგრამის . №491(28.09.2012) 

14. მასალათმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის . №492(28.09.2012) 

15.ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის . №488(28.09.2012) 

16. საინჟინრო ეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის . №489(28.09.2012) 

17.აგრარული ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამის. №502(28.09.2012) 

18.ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის . №507(28.09.2012) 
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19.საზღვაოსნო მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის. №473(28.09.2012) 

20 .ტრანსპორტის სამაგისტრო პროგრამის . №493(28.09.2012) 

21.საგზაო ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის. №497(28.09.2012) 

22. კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის და ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამის . №496(28.09.2012) 

23 .სამრეწველო ინჟინერიის და ტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის . №495(28.09.2012) 

24.ლოჯისტიკის სამაგისტრო პროგრამის.  №468(28.09.2012) 

25.მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის . №494(28.09.2012) 

26.სატყეო საქმის სამაგისტრო პროგრამის. №503(28.09.2012) 

 

27.არქიტექტურის სამაგისტრო პროგრამა;№543(28.09.2012) 

28.არქიტექტურათმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა;№544(28.09.2012) 

 

29. სამართლის სამაგისტრო პროგრამის . №451(24.09.2012) 

30.საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა-№457(24.09.2012) 

31.ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის. №469(28.09.2012) 

32.საბანკო პროცესების მართვის სამაგისტრო პროგრამის. №471(28.09.2012) 

33.ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის. №472(28.09.2012) 

34.რეგიონმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა;№545(28.09.2012) 

35.საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა;№546(28.09.2012) 

36. მასობრივი კომუნიკაცია-სამაგისტრო პროგრამა. №793 (13.12.2012)   

 

37.ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის. №474(28.09.2012წ), 

38.მათემატიკის სამაგისტრო პროგრამის. №475(28.09.2012წ), 

39 .საინჟინრო ფიზიკის სამაგისტრო პროგრამის . №498(28.09.2012წ) 

40 .ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების სამაგისტრო პროგრამის . 

№499(28.09.2012წ), 

 

41.კონფლიქტოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა;№547 (28.09.2012)     (აკრედიტაცია 2 წლის ვადით) 

42. საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა; №548. (28.09.2012)     (აკრედიტაცია 2 წლის 

ვადით) 

 

 

II.2. მაგისტრატურა (ინგლისური) 

 

1.დიზაინის სამაგისტრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი).№-556(28.09.2012წ), 

 

2. ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა.( ამ პროგრამის 

დასახელება შეცდომითაა  გადაწყვეტილებაში)- №505(28.09.2012წ),ოქმი 16.08.11 -ით შესწორდა 

დასახელება. გადაწყვეტილება №663 (8.11.12 და 20.11.12 -ს შორის)  
 

 

3.ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის. №470(28.09.2012წ), 
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III. დოქტორანტურა 

 

1.მშენებლობის სადოქტორო პროგრამა; №536(28.09.2012წ), 

2.ჰიდროინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა; №535(28.09.2012წ), 

3.საგზაო ინფრასტრუქტურის და მიწისქვეშა ნაგებობების სადოქტორო პროგრამა;  №537(28.09.2012წ), 

4.სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის სადოქტორო პროგრამა;№517(28.09.2012წ), 

5. სამხედრო ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა - №167 (19.11.2013)  

 

6.ტელეკომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამა; №538(28.09.2012წ), 

7 .ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა;  №509(28.09.2012წ), 

 

 

8.სამთო ტექნოლოგიების სადოქტორო პროგრამა;№510(28.09.2012წ) 

9.საინჟინრო გეოდეზიის სადოქტორო პროგრამა;№511(28.09.2012წ) 

10.ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სადოქტორო პროგრამა;№518 

11.გეოლოგიის სადოქტორო პროგრამა;№521(28.09.2012წ) 

12 .უსაფრთხოების ინჟინერიისა და რისკების შეფასების სადოქტორო პროგრამა;№512(28.09.2012წ) 

13. სამთო საქმის და გეოლოგიის მენეჯმენტი- სადოქტორო პროგრამა. №-791(13.12.2012წ) 

 

14. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა;№514(28.09.2012წ) 

15. ქიმიის სადოქტორო პროგრამა;№522(28.09.2012წ) 

16. მეტალურგიის სადოქტორო პროგრამა - №557(28.09.2012წ) 

17. მასალათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა;№513(28.09.2012წ) 

 

18.ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამის. №476(28.09.2012წ) 

19.ტრანსპორტის სადოქტორო პროგრამა;№516(28.09.2012წ) 

20.მანქანათმცოდნეობის, მანქანათმშენებლობის და საწარმოო ტექნოლოგიური  პროცესების სადოქტორო 

პროგრამა; №515(28.09.2012წ) 

 

21.არქიტექტურის სადოქტორო პროგრამა; №550(28.09.2012წ) 

22.არქიტექტურათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა; №551(28.09.2012წ) 

 

23.ფინანსების სადოქტორო პროგრამის. №477(28.09.2012წ) 

24.ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის. №478(28.09.2012წ) 

25.საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამა; N552(28.09.2012წ) 

26.მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამა -№722    (27.11.2012წ) 

27.სოციალური მეცნიერებები სადოქტორო პროგრამა.№-752(11.12.2012წ) 

 

28.ინფორმატიკის სადოქტორო პროგრამის. №479(28.09.2012წ) 

29.მათემატიკის სადოქტორო პროგრამის. №480(28.09.2012წ) 

30. საინჟინრო ფიზიკის სადოქტორო პროგრამა; №519(28.09.2012წ) 

31 .(ხელსაწყოთმშენებლობის,  ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების) მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და ტესტინჟინერინგის სადოქტორო პროგრამის - №520      (28.09.2012წ),  
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32. სატყეო საქმის სადოქტორო პროგრამა № 46 (25.02.2014) 

33. აგრარული ტექნოლოგიების სადოქტორო პროგრამა № 47 (25.02.2014) 

34. სასურსათო ტექნოლოგიის სადოქტორო პროგრამა № 48 (25.02.2014) 

35. საგზაო ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა № 49 (25.02.2014) 

36. მეცხოველეობის სადოქტორო პროგრამა № 50 (25.02.2014) 

 

 

37. სამართლის სადოქტორო პროგრამის  - მილევადი, 2 წლით  № 48 (27.02.2013წ)  კოდი - 06 2070 

38. ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის - მილევადი, 2 წლით - №553 (28.09.2012წ), კოდი - 1005  2069 

 
 

IV. პროფესიული 

 

1. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (Auto Cad) ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

პროგრამის - №562 (16.10.2012წ) 

2.  კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (Auto Cad) ოპერატორის მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული.პროგრამის - №563  (16.10.2012წ) 

3.  მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №564. 

(16.10.2012წ) 

4.  მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №565. 

(16.10.2012წ) 

5. მშენებლობის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №566  (16.10.2012წ) 

6. მშენებლობის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №567. (16.10.2012წ) 

7.  საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

პროგრამის - №568.  (16.10.2012წ) 

8. საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

პროგრამის - №569.  (16.10.2012წ) 

9. ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსის (ჰ/ტ სადგურების მშენებლობა) მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №570. (16.10.2012წ) 

10. ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსის (ჰ/ტ სადგურების მშენებლობა) მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №571. (16.10.2012წ) 

11.  ელექტრომექანიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №572 . (16.10.2012წ) 

12. ელექტრომექანიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №573. (16.10.2012წ) 

13. რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურების და ექსპლუატაციის ოპერატორის მეოთხე 

საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №574. (16.10.2012წ) 

14. რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურების და ექსპლუატაციის ოპერატორის მეხუთე 

საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №575. (16.10.2012წ) 

15. სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №576 . (16.10.2012წ) 

16. სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №577. (16.10.2012წ) 

17. ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №578. 

(16.10.2012წ) 
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18. ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №579 

(16.10.2012წ) 

19. გეოლოგ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროფესიული პროგრამის - №580. 

(16.10.2012წ) 

20. გეოლოგ-ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №581. (16.10.2012წ) 

21. წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №582. 

(16.10.2012წ) 

22. წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №583. 

(16.10.2012წ) 

23. ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №584 . (16.10.2012წ) 

24. ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №585. (16.10.2012წ) 

25. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -

№586. (16.10.2012წ) 

26. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -

№587. (16.10.2012წ) 

27.  სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №588. (16.10.2012წ) 

28.  სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №589. (16.10.2012წ) 

29. ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -

№590. (16.10.2012წ) 

30. ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -

№591. (16.10.2012წ) 

31. ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

პროგრამის - №592. (16.10.2012წ) 

32. ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

პროგრამის - №593. (16.10.2012წ) 

33. გარემოს დაცვის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №594. (16.10.2012წ) 

34. გარემოს დაცვის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №595. (16.10.2012წ) 

35. სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -

№596. (16.10.2012წ) 

36. სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -

№597. (16.10.2012წ) 

37. მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №598. (16.10.2012წ) 

38. მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №599. (16.10.2012წ) 

39. არქიტექტორ-ტექნიკოსი მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №600. (16.10.2012წ) 

40. არქიტექტორ-ტექნიკოსი მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №601. (16.10.2012წ) 

41.  მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის 

მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №602. (16.10.2012წ) 

42. მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის 

მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №603. (16.10.2012წ) 

43. კრიმინალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №604. (16.10.2012წ) 

44. კრიმინალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №605. (16.10.2012წ) 
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45.  საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №606 

(16.10.2012წ) 

46.  საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამა პროგრამის - №607. 

(16.10.2012წ) 

47. შემდუღებელის პირველი საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №523 (28.09.2012წ) 

48. გვირაბგამყვანის მეორე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -  №524 (28.09.2012წ) 

49.  სამთო ტექნიკოსის მეორე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -  №525 (28.09.2012წ) 

 

50.სამთო ელექტრომექანიკოსის მეორე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №526 (28.09.2012წ) 

 

51.შემდუღებელის მეორე საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №527 (28.09.2012წ) 

52.ელმავლის (საშახტო) მემანქანის  მესამე  საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №528 (28.09.2012წ) 

53.გვირაბგამყვანის  მესამე  საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №529 (28.09.2012წ) 

54.მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტის  მესამე საფეხურის პროფესიული 

პროგრამის -  №530 (28.09.2012წ) 

55.სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის - №531 (28.09.2012წ) 

56. სამთო ტექნიკოსის  მესამე  საფეხურის პროფესიული პროგრამის -№532  (28.09.2012წ) 

57.სამთო ელექტრომექანიკოსის  მესამე  საფეხურის პროფესიული პროგრამის - №533 (28.09.2012წ) 

58.შემდუღებელის მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამის -№534  (28.09.2012წ) 
 

 

 


