
                             სსიპ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

                        ბრძანება 

            14.08.2014 № 150 

                      თბილისი 

მაგისტრატურაში  მისაღები  სასპეციალიზაციო 

საგამოცდო და  საპრეტენზიო  კომისიებისა  და 

საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს 

                 შექმნის  შესახებ 

 

 „სამაგისტრო  გამოცდების  ჩატარების  დებულებისა  და  სახელმწიფო  სასწავლო  

სამაგისტრო  გრანტის  განაწილების წესის  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  

განათლებისა  და  მეცნიერების  მინისტრის  2009  წლის  22  აპრილის №227  ბრძანებისა  

და  სტუ-ს 2014 წლის 7 აგვისტოს №146 ბრძანების  საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

I. საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ფაკულტეტებზე  2014/2015 სასწავლო 

წლისათვის  შეიქმნას  მაგისტრატურაში მისაღები  სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  და  

საპრეტენზიო  კომისიები  შემდეგი  შემადგენლობით: 

სამშენებლო  ფაკულტეტი 

 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „სამშენებლო კონსტრუქციები“ 

საგამოცდო  კომისია: 

1. აგული სოხაძე  -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 
2. მაია ჭანტურია  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. მურმან კუბლაშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ანზორ ნადირაძე  -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ზურაბ ეზუგბაია  -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

6. მალხაზ წიქარიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

7. გუგა ჭოხონელიძე  -  პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი: „ჰიდროინჟინერია“ 

საგამოცდო  კომისია: 

1. ზურაბ გედენიძე -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი -  პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ლალი ღოღელიანი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ნოდარ კოდუა -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ოთარ ფურცელაძე -  პროფესორი, კომისიის წევრი. 

          

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „სატრანსპორტო  ნაგებობები“ 

საგამოცდო  კომისია: 

1. ნუგზარ რურუა -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. მარინა გრძელიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. გულივერ კვანტალიანი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 
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4. თამაზ ჭურაძე -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. თორნიკე კუპატაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო  კომისია; 

1. ნუგზარ მურღულია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 
2. ელინა ქრისტესიაშვილი - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. მარინა ჯავახიშვილი -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ლერი ზამბახიძე  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. შოთა მესტვირიშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

6. ბიჭიკო სურგულაძე  -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

7. მანანა მოისწრაფიშვილი -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

8. ავთანდილ გოგოლაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

 

ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი ”ტელეკომუნიკაცია” 

საგამოცდო კომისია: 

1.   ლალი ხუნწარია -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2.   მარინა ქურდაძე -  პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3.   ალექსანდრე რობიტაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4.  სერგო შავგულიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5.  ნოდარ უღრელიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი;  

6.   ჯემალ ბერიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

7.   ჯანიკო ხუნწარია - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. თამაზ კუპატაძე  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნიკოლოზ აბზიანიძე - ასოცირებული  პროფესორი;  

3. თეიმურაზ მთვრალაშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი ”ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია”  

საგამოცდო კომისია: 

1. გია არაბიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2.  ლენა შატაკიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3.  ნანა სამსონია - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. შალვა ნაჭყებია - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ომარ კიღურაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

6. სიმონ ნემსაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

7. ბადურ ჭუნაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი.  

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. ედუარდ გერსამია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. თემურ ბოდოკია  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 
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3.  გიორგი გიგინეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი ”საწარმოთა ეკონომიკის და მენეჯმენტის 

საფუძვლები” 

საგამოცდო კომისია: 

1.  არჩილ სამადაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2.  მანანა მაღრაძე - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3.  ქეთევან  ქუთათელაძე  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. კონსტანტინე ხმალაძე  - პროფესორი, კომისიის წევრი;  

5. ალექსანდრე აბესაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

6. ავთანდილ ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;  

7. თეიმურაზ ბერძენიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. მანანა სამადაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნატო ბებიაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3.  არჩილ გრიგალაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

 

 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 
 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი ”სამთო ტექნოლოგიები” 

საგამოცდო  კომისია: 

1. ანზორ აბშილავა - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. გურამ გოგია - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ირაკლი გუჯაბიძე  - პროფესორი კომისიის წევრი; 

4. ნორინგ მოლოდინი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგანი  ”საინჟინრო გეოდეზია” 

საგამოცდო  კომისია: 

1. ვახტანგ აბაშიძე -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. გიორგი ჭიაურელი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. სულიკო ფირალიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ანტონ კიკაბიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო  საგანი  ”გამოყენებითი გეოლოგია” 

საგამოცდო  კომისია: 

1. უჩა ზვიადაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნოდარ ფოფორაძე - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. შალვა კელეპტრიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. დავით ბლუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 
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სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  ”ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები” 

საგამოცდო  კომისია: 

1. ნანი ხუნდაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნიაზ ჯიქია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ირაკლი გოგუაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. გიორგი დურგლიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგანი   ”შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა” 

საგამოცდო  კომისია: 

1. ნაომ ბოჭორიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნანა რაზმაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ნანა მაჭავარიანი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. თეიმურაზ კუნჭულია - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. ნოდარ ქაჯაია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ვალერი ხითარიშვილი - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. უშანგი კავთიაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. მურმან მესხი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  ”ზოგადი ქიმია” 

საგამოცდო კომისია: 

1. ნუგზარ წერეთელი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნინო კილასონია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. მაია მშვილდაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი;               

4. თამარ ცინცაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი;                 

5. ზურაბ ლომსაძე  - პროფესორი, კომისიის წევრი.         

 

საპრეტენზიო კომისია 

1.  თეიმურაზ ჭეიშვილი  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;   

2.  გიორგი გაბადაძე - მთავარი სპეციალისტი კომისიის მდივანი;    

 3. ზურაბ საბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი.      

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგნები: ‘’ტრანსპორტის ექსპლუატაცია“,  ‘’სატრანსპორტო 

საგზაო  ნაგებობების ექსპლუატაცია“,  ‘’საზღვაო ტრანსპორტის   ექსპლუატაცია’’,    

‘’სატრანსპორტო ლოჯისტიკა’’. 

საგამოცდო კომისია:  

1. ოთარ გელაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;   

2. ნათია ბუთხუზი  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 
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3. ჯუმბერ იოსებიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ავთანდილ შარვაშიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი;  

5. ენვერ მოისწრაფიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

6. გიორგი არჩვაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგნები: ‘’მანქანების კონსტრუირება და საწარმოო 

ტექნოლოგიები“ , ‘’კვების ინდუსტრიის ტექნიკა და ტექნლოგია’’. 

საგამოცდო კომისია:  

1. მანანა თალაკვაძე -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ირინა უგრეხელიძე  -  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. რაულ თურმანიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. თამაზ მჭედლიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ჯუმბერ უფლისაშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

6. ზაურ ჩიტიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

7. თამაზ მეგრელიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. გიორგი აბრამიშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. გიორგი ჯაფარიძე - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. მანანა მოსწრაფიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგნები:  „არქიტექტურა”, 

”არქიტექტურათმცოდნეობა” 

საგამოცდო კომისია: 

1.   გოჩა მიქიაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2.   თინათინ ჩიგოგიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3.   გიორგი შაიშმელაშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4.   ნიკოლოზ შავიშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5.   ლევან ბერიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

6.   ალეკო კორკოტაშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

7.   ნინო იმნაძე  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

8.   მზია მილაშვილი  - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

9.   გიორგი წულუკიძე  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. ნანული თევზაძე  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ვახტანგ ფირცხალავა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ვახტანგ დავითაია  -  პროფესორი, კომისიის წევრი. 
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ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „სამართალი “ 

საგამოცდო კომისია: 

1. ირაკლი გაბისონია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ირინა აქუბარდია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ჯემალ გახოკიძე -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ქეთევან ქოქრაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ნინო ნიშნიანიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. ვალერი ხრუსტალი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ქეთევან ჯინჭარაძე - მოწვეული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. პაატა კობალაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „მენეჯმენტი“ 

საგამოცდო კომისია: 

1. ევგენი ბარათაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ლელა კოჭლამაზაშვილი - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ანზორ აბრალავა - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. რამაზ ოთინაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. გენადი იაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. შოთა დოღონაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნინო ლაზვიაშვილი - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. თემურ ყანდაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი.  

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „ეკონომიკა“ 

საგამოცდო კომისია: 

1. ალექსანდრე სიჭინავა - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. დალი სეხნიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. გურამ ჯოლია - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. შოთა ვეშაპიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. რევაზ შენგელია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნაზი ჭიკაიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ტარიელ  კიკვაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 
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სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „ევროპის  პოლიტიკური სისტემა“ 

საგამოცდო კომისია: 

1. ზურაბ გამეზარდაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ხათუნა ჩაფიჩაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. მურმან პაპაშვილი - მოწვეული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. მანანა დარჩაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. ნინო გომართელი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნუგზარ ბარდაველიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. მარინე მესხია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი.  

 

          სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგანი „თანამედროვე ქართული ჟურნალისტიკა” 

საგამოცდო კომისია: 

1. თემურ ჯაგოდნიშვილი -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ქეთევან გიორგობიანი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. თამარ მალაღურაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ლია ქათამაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. გიგლა გობეჩია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. ვაჟა პაპასკირი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. მანანა დათუკიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ივანე ჯაგოდნიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „საერთაშორისო ურთიერთობები“ 

საგამოცდო კომისია: 

1. იგორ კვესელავა - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. მაია ყიფიანი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. თენგიზ გრიგოლია - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. მაია ამირგულაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ეკა ბუხრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. ავთანდილ სონღულაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ქეთევან ჯიჯეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ზურაბ კვეტენაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი.  

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „საბანკო საქმე“ 

საგამოცდო კომისია: 

1. გიორგი ცაავა - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. მზევინარ ხანთაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი. 
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3. ალეკო ქუთათელაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. მერაბ ვანიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. რატი ბურდიაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. გიორგი ხანთაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ვალერი მოსიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „მენეჯმენტი“ (სწავლების ენა ინგლისური) 

საგამოცდო კომისია: 

1. ირინე იაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ოთარ ბაღათურია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. გიორგი ბაღათურია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია:  

1. თინათინ იაშვილი - მოწვეული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ზაზა ქოიავა -  უფროსი მასწავლებელი, კომისიის მდივანი; 

3. კახაბერ ჩინჩალაძე - უფროსი მასწავლებელი, კომისიის წევრი. 

 

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი ”ფიზიკა”  

საგამოცდო კომისია: 

1. აკაკი გიგინეიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. იამზე კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ზაურ ჯაბუა - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. რაფიელ ჩიქოვანი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ნუგზარ დოლიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი ”მათემატიკა” 

საგამოცდო კომისია: 

1. დავით ნატროშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. გივი ბერიკელაშვილი - პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. სერგო ხარიბეგაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ალექსი კირთაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. შოთა ზაზაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  ”ინფორმატიკა” 

საგამოცდო კომისია: 

1. კონსტანტინე კამკამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ფიქრია ღურწკაია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. თენგიზ მაჭარაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ლევან იმნაიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ქეთევან კოტრიკაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 
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6. მაკა ტაბატაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

7. ირინე გოცირიძე - პროფესორი. კომისიის წევრი; 

8. ზაალ აზმაიფარაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

9. გიორგი გოგიჩაიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

10. გია სურგულაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

11. ნოდარ ლომინაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

12. ალექსანდრე ლაშხი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  ”ინფორმატიკა” (სწავლების ენა ინგლისური) 

საგამოცდო კომისია: 

1. ირინა გოცირიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ნიკოლოზ ინვია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ზვიად ღურწკაია - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ლევან ლაზარაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5. ელგუჯა ყუბანეიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. ნოდარ ნარიმანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. თალიკო ჟვანია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. თინათინ კაიშაური - პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. ზურაბ  ბაიაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

 

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  ”ხატვა” 

საგამოცდო კომისია: 

1. ნიკოლოზ შავიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. თამარ ნოზაძე - სპეციალისტი, კომისიის მდივანი; 

3. მაია ნანობაშვილი  - ხატვის მასწავლებელი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. ნინო ჟიჟილაშვილი  -  უფროსი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2. რუსუდან ბულია - ხატვის მასწავლებელი, კომისიის მდივანი. 

 

 

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

სასპეციალიზაციო   საგამოცდო  საგნები:  ”ჰიდრომელიორაცია”,  

”აგროტექნოლოგია”, “სატყეო საქმე და ხის დამუშავების ტექნოლოგია” ,  

”სასურსათო პროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგია” 

საგამოცდო კომისია: 

1. თინათინ დარსაველიძე - პროფესორი, კომისიის თავჯდომარე; 

2. შორენა კუპრეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ზურაბ ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4. თეიმურაზ რუხაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი; 
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5. ზაურ ჩიტიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

საპრეტენზიო კომისია: 

1. გიორგი გაგოშიძე - პროფესორი, კომისიის თავჯდომარე; 

2. ირმა ინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 

3. ნუგზარ ბაღათურია - პროფესორი კომისიის წევრი; 

 

II. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებული მაგისტრატურაში  მისაღები 

სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგებთან დაკავშირებით, მაგისტრანტობის 

კანდიდატთა საპრეტენზიო განცხადებების განხილვის მიზნით, შეიქმნას დროებითი 

ორგანო – საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭო შემდეგი შემადგენლობით: 

 

1.   იური ლომიძე - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე; 

2.   ნინო ხოლუაშვილი - სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის            

                                             უფროსის მოადგილე, კომისიის მდივანი;                                        

3.   დენიტა ბიბილეიშვილი -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

4.   გიორგი აბრამიშვილი -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 

5.   დავით გურგენიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

III. ბრძანება გამოიკრას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში და 

ფაკულტეტებზე  თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს სტუ-ს ვებგვერდზე; 

 

IV. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს რექტორის მოადგილეს სასწავლო   

         დარგში ლ. კლიმიაშვილს; 

 

V. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

რექტორი                                                          ა. ფრანგიშვილი 

 

 

ვიზები: 

 

რექტორის მოადგილე სასწავლო  

დარგში ლ. კლიმიაშვილი 

 

სწავლების დეპარტამენტის 

უფროსი ი. ლომიძე 

 

იურიდიული დეპარტამენტის 

უფროსი  ბ. მაისურაძე 

 

 

                                                                                                                                        სწორია  


