უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი

საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362

ელფოსტა

info@gtu.ge

ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

1.მშენებლობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში
არჩეული სამაგისტრო თემატიკის
შესაბამისი სპეციალიზაციით
(სპეციალიზაციები: სამოქალაქო და
სამრეწველო მშენებლობა, სამდინარო
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
მშენებლობა;
ჰიდროელექტროსადგურების
ჰიდროტექნიკური მშენებლობა;
საზღვაო ნაგებობების მშენებლობა;
მშენებლობის ტექნოლოგია; საშენი
მასალები; გრუნტების მექანიკა და
ფუძე–საძირკვლები; ხიდებისა და
გვირაბების მშენებლობა; რკინიგზის
მშენებლობა; საავტომობილო გზებისა
და აეროდრომების მშენებლობა;
წყალმომარაგება და წყალარნება;
ნაგებობათა გამოცდა და ტექნიკური
ექსპერტიზა; კომპიუტერული
პროექტირება მშენებლობაში;
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია.)

2. წყალმომარაგება,
წყალარინება და წყლის
რესურსების რაციონალური
გამოყენება და დაცვა
(ინგლისურენოვანი)

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

მშენებლობის მაგისტრი
არა
არ
წყალმომარაგებისა და წყალარინების
ინგლისური
აკრედიტებული ფინანსდება
სპეციალიზაციით

3. წყლის ინჟინერია

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი წყლის
ინჟინერიის სპეციალიზაციით

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული
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ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

ლოგიკური

C ტიპის ტესტი

სულ

რაოდენობრივი
მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

3

ანალიტიკური წერა

2

წაკითხულის გააზრება

C ტიპის ტესტი

1

სულ

B ტიპის ტესტი

სამშენებლო ფაკულტეტი

A ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია დაფინანსებ
თუ არა
ა

სამაგისტრო
პროგრამაზე
განსაზღვრული

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის
დასახელება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო
სამაგისტრო პროგრამის
პროგრამის შესაბამისი
დასახელება, რომელზედაც
საგანმანათლებლო
შესაბამის წელს მოხდება
პროგრამული
მაგისტრანტობის კანდიდატთა
მიმართულება/მიმართ
მიღება
ულებები

სწავლების ენა

იდენტური
უსდ-ს მიერ
კოეფიციენტებ
სამაგისტრო
სამაგისტრო გამოცდის ტესტის განსაზღვრული
ის შემთხვევაში
პროგრამაზე
ნაწილებისათვის
გამოცდის/გამოცდე
უსდ-ს მიერ
ჩასაბარებელი
განსაზღვრული
ბისთვის
განსაზღვრულ
შესაბამისი ტესტის ტიპი
კოეფიციენტები
კოეფიციენტების
ი გამოცდის
განაწილება
პრიორიტეტი

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის
თითოე სამაგისტრო პროგრამაზე
ერთზე მეტი ტესტის
ულ
ტიპის არჩევის
პროგრა
მაზე შემთხვევაში, უსდ-ს მიერ
კოეფიციენტების
ადგილე
სამაგისტრო
ბის
გამოცდისათვის
რაოდენ
მინიჭებისას პროგრამაზე
ობა
მისაღები ადგილების
რაოდენობა თითოეული

B ტიპის ტესტი

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

A ტიპის ტესტი

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

1

2

3

4. მშენებლობის მენეჯმენტი

ბიზნესი და ეკონომიკა მშენებლობის მენეჯმენტის მაგისტრი აკრედიტებული

შევსების თარიღი: 01.09.2017
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ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

რექტორი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

თითოეუ

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი
ტესტის ტიპი

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის

იდენტური
სამაგისტრო პროგრამაზე
უსდ-ს მიერ
ლ
კოეფიციენტების
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
განსაზღვრული
პროგრამა
სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
შემთხვევაში
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდები
ზე
მიერ კოეფიციენტების
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
უსდ-ს მიერ
ადგილებ
სთვის
სამაგისტრო გამოცდისათვის
კოეფიციენტები
განსაზღვრული
ის
კოეფიციენტების
მინიჭებისას პროგრამაზე
გამოცდის
რაოდენო
განაწილება
მისაღები ადგილების
პრიორიტეტი
ბა

5. ტელეკომუნიკაცია

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი
ტელეკომუნიკაციაში

აკრედიტებული

ფინანსდება
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ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

65

6. ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია

7. ტექნოლოგიური პროექტების
მენეჯმენტი და ინდუსტრიული
პოლიტიკა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის
მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო
თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით
(სპეციალიზაციები: თბოენერგეტიკა;
ჰიდროენერგეტიკა;
ელექტროენერგეტიკა; ელექტრო ტექნიკა
და სამრწველო ელექტრონიკა;
ელექტრომექანიკა)

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული
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ბიზნესი და ეკონომიკა

მენეჯმენტის მაგისტრი პროექტების
მენეჯმენტის სპეციალიზაციით

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული
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ტიპის
ტესტი

35
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65

ლოგიკური

A ტიპის ტესტი

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

3

ანალიტიკური წერა

2

წაკითხულის გააზრება

1

სულ

C ტიპის ტესტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
დაფინანსება
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის
დასახელება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის
დასახელება, რომელზედაც
შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა
მიღება

სამაგისტრო პროგრამაზე განსაზღვრული
მისაღები ადგილების რაოდენობა

რაოდენობა თითოეული
ტესტის ტიპის მიხედვით

1

2

3

ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი
ტექნოლოგიების მენეჯმენტის
სპეციალიზაციით

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

იენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის
მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო
თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით
(1.თბოენერგეტიკის სპეციალიზაციით; 2.
ჰიდროენერგეტიკის სპეციალიზაციით; 3.
ელექტროენეტგეტიკის სპეციალიზაციით;
4. ელექტროენერგეტიკისა და სამრეწველო
ელექტრონიკის სპეციალიზაციით; 5.
ელექტრომექანიკის სპეციალიზაციით)

შევსების თარიღი: 01.09.2017
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35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

არა
აკრედიტებული

2250

3

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

არ
ფინანსდება

რუსული

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
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საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი (გარდა
ფიზიკისა)

გეოლოგიის მაგისტრი არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაცით (სპეციალიზაციები:
სტრატიგრაფია; მინერალოგია; მადანთა და
საბადოების გეოლოგია )

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

12

11. საინჟინრო გეოდეზია

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

საინჟინრო გეოდეზიისა და
გეოინფორმატიკის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

12. უსაფრთხოების ინჟინერია და
რისკების შეფასება

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების
მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

10. გეოლოგია

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

A ტიპის
ტესტი

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

სულ

3

რაოდენობრივი მსჯელობა

2

წაკითხულის გააზრება

1

იდენტური
კოეფიციენტების
უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
შემთხვევაში უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდებისთვის
მიერ განსაზღვრული
კოეფიციენტების განაწილება
გამოცდის
პრიორიტეტი

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
კოეფიციენტები

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის
თითოეუ
სამაგისტრო პროგრამაზე
ლ
პროგრამა ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ზე
მიერ კოეფიციენტების
ადგილებ
სამაგისტრო გამოცდისათვის
ის
მინიჭებისას პროგრამაზე
რაოდენო
მისაღები ადგილების
ბა
რაოდენობა თითოეული

A ტიპის ტესტი

სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი

C ტიპის ტესტი

დაფინანსება

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
ტიპი

სულ

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

ლოგიკური მსჯელობა

9. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინრია
(რუსულენოვანი

ბიზნესი და ეკონომიკა

ანალიტიკური წერა

8. ტექნოლოგიების მენეჯმენტი და
პოლიტიკა (ინგლისურენოვანი)

1

2

3

13.ნავთობისა და გაზის
ტექნოლოგიები

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი
ნავთობისა და გაზის მოპოვების,
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკისა
და ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

14. სამთო და გეოინჟინერია

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტი
არჩეული სამაგისტრო თემატიკის
შესაბამისი სპეციალიზაცით
(სპეციალიზაციები: სამთო საქმე;
საინჟინრო გეოლოგია)

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

შევსების თარიღი: 01.09.2017

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
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15. ქიმიური და ბიოლოგიური
ინჟინერია

16. ქიმია

17.საინჟინრო ეკოლოგია

18. მასალათმცოდნეობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის
მაგისტი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის
შესაბამისი სპეციალიზაციით
(სპეციალიზაციები: ქიმიური ტექნოლოგია;
ბიოლოგიური ტექნოლოგია; ნავთობისა და
გაზის გადამუშავების ტექნოლოგია;
ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების
ინჟინერია; პარფიუმერული და
კოსმეტიკური პროდუქციის წარმოება

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

7

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი (გარდა
ფიზიკისა)

ქიმიის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების
მაგისტრი საინჟინრო ეკოლოგიის
სპეციალიზაციით

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

1

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

მასალათმცოდნეობის მაგისტრი არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით (სპეციალიზაციები:
ლითონმცოდნეობა და ლითონთა
დამუშავების ტექნოლოგიები; შედუღების
ტექნოლოგიები)

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის
ტესტი

A ტიპის
ტესტი

C ტიპის ტესტი

მიმართულებათაშორისი
თითოეუ
დარგების შესაბამის
ლ
სამაგისტრო პროგრამაზე
პროგრამა
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
ზე
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ადგილებ
მიერ კოეფიციენტების
ის
სამაგისტრო გამოცდისათვის
რაოდენო
მინიჭებისას პროგრამაზე
ბა
მისაღები ადგილების

B ტიპის ტესტი

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

3

ანალიტიკური წერა

2

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
კოეფიციენტები

წაკითხულის გააზრება

1

იდენტური
კოეფიციენტების
უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
შემთხვევაში უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდებისთვის
მიერ განსაზღვრული
კოეფიციენტების განაწილება
გამოცდის
პრიორიტეტი

A ტიპის ტესტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

C ტიპის ტესტი

დაფინანსება

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
ტიპი

სულ

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

1

2

3

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი მეტალურგიაში

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

1

ჯანდაცვა

ფარმაციის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო
თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით
(სპეციალიზაციები: ფარმაცევტული
ანალიზი; სამრეწველო ფარმაცია;
ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და
პარფიუმერია )

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

8

20. ფარმაცია

შევსების თარიღი: 01.09.2017

B ტიპის
ტესტი

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი

საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

21. ტრანსპორტი

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში
არჩეული სამაგისტრო თემატიკის
შესაბამისი სპეციალიზაციით
(სპეციალიზაციები; საავტომობილო
ტრანსპორტი; სარკინიგზო ტრანსპორტი;
სპეციალური ტრანსპორტი; სატრანსპორტო
ლოჯისტიკა)

22. საზღვაოსნო მეცნიერებები

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

საზღვაოსნო მეცნიერებების მაგისტრი
საზღვაო ტექნოლოგიებში

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

2

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის
ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით
(სპეციალიზაციები;მანქანათა მექანიკა,
ტექნოლოგიური მანქანები და
ავტომატიზებული კომპლექსები; ამწესატრანსპორტო, სამშენებლო და საგზაო
მანქანების კონსტრუირება და წარმოება;
სამანქანათმშენებლო წარმოების
ტექნოლოგია)

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

23. მექანიკის ინჟინერია და
ტექნოლოგია

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

25

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

სულ

3

რაოდენობრივი მსჯელობა

2

ლოგიკური მსჯელობა

1

იდენტური
კოეფიციენტების
უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
შემთხვევაში უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდებისთვის
მიერ განსაზღვრული
კოეფიციენტების განაწილება
გამოცდის
პრიორიტეტი

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
კოეფიციენტები

მიმართულებათაშორისი
თითოეუ
დარგების შესაბამის
ლ
სამაგისტრო პროგრამაზე
პროგრამა
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
ზე
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ადგილებ
მიერ კოეფიციენტების
ის
სამაგისტრო გამოცდისათვის
რაოდენო
მინიჭებისას პროგრამაზე
ბა
მისაღები ადგილების

A ტიპის ტესტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

C ტიპის ტესტი

დაფინანსება

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
ტიპი

წაკითხულის გააზრება

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

სულ

ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

ანალიტიკური წერა

19. მეტალურგია

1

2

3

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

შევსების თარიღი: 01.09.2017

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

B ტიპის
ტესტი

5

35

5

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

სამრეწველო ინჟინერიისა და
ტექნოლოგიის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

ბიზნესი და ეკონომიკა

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
არჩეული სამაგისტრო თემატიკის
შესაბამისი სპეციალიზაციით:
ა) ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
ტრანსპორტის მენეჯმენტის
სპეციალიზაციით;
ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

რექტორი

C ტიპის ტესტი

2250

B ტიპის ტესტი

ქართული

თითოეუ
ლ

A ტიპის ტესტი

ფინანსდება

სუ
ლ

27. საგზაო ინჟინერია

იდენტური
კოეფიციენტების

აკრედიტებული

ლ
ოგ
იკ
რა
ოდ
ენ
ობ

26. კვების ინდუსტრიის ინჟინერია
და ტექნოლოგიები

3

უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდის/გამოცდებისთვის

სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მაგისტრი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

სულ

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

2

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული

დაფინანსება

სამ
აგი
სტ
რო

25. ლოჯისტიკა

1

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის

აკრედიტებულია
თუ არა

წლ
იუ
რი
გა
და

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სწა
ვლ
ები
ს
ენა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი

წაკითხულის გააზრება

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

C ტიპის ტესტი

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

B ტიპის ტესტი

ელფოსტა

A ტიპის ტესტი

საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

შევსების თარიღი: 01.09.2017

15

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

28. ბიზნესის ორგანიზაცია და
მართვა

10

რექტორი

საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება

5

ანალიტიკური წერა

24. სამრეწველო ინჟინერია და
ტექნოლოგია

ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო
ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით (სპეციალიზაციები;
საგამომცემლო-პოლიგრაფიული
ტექნოლოგიები; მსუბუქი მრეწველობის
მანქანების, ნაკეთობათა კონსტრუირება და
ტექნოლოგია; მერქნული მასალების
დამზადების და დამუშავების ტექნიკა და
ტექნოლოგიები; სამაცივრო ტექნიკა და
ტექნოლოგია; კვების საწარმოთა
ტექნოლოგიური მოწყობილობები

1

2

3

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge

ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

თითოეუ

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი
ტესტის ტიპი

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის

იდენტური
უსდ-ს მიერ
სამაგისტრო პროგრამაზე
ლ
კოეფიციენტების
განსაზღვრული
პროგრამა ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
შემთხვევაში
გამოცდის/გამოცდები
არჩევის
შემთხვევაში, უსდ-ს
ზე
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
უსდ-ს მიერ
მიერ კოეფიციენტების
სთვის
ადგილებ
კოეფიციენტები
განსაზღვრული
სამაგისტრო გამოცდისათვის
ის
კოეფიციენტების
გამოცდის
მინიჭებისას პროგრამაზე
რაოდენო
განაწილება
პრიორიტეტი
მისაღები ადგილების
ბა

29. არქიტექტურა

30. არქიტექტურათმცოდნეობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

არქიტექტურის მაგისტრი არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით (სპეციალიზაციები:
შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურა და
ურბანული დაგეგმარება; ლანდშაფტური
არქიტექტურა; გარემოს დიზაინ;
ინტერიერის დიზაინი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

60

ჰუმანიტარული

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

შევსების თარიღი: 01.09.2017

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

B
ტიპის
ტესტი

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

A ტიპის ტესტი

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

3

ანალიტიკური წერა

2

წაკითხულის გააზრება

1

სულ

C ტიპის ტესტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
დაფინანსება
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის
დასახელება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის
დასახელება, რომელზედაც
შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა
მიღება

სამაგისტრო პროგრამაზე განსაზღვრული
მისაღები ადგილების რაოდენობა

რაოდენობა თითოეული

1

2

3

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

2250

60

სამართალი

სამართლის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

150

შევსების თარიღი: 01.09.2017

A ტიპის
ტესტი

C ტიპის
ტესტი

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

ანალიტიკური წერა

წაკითხულის გააზრება

სულ

35

5

5

10

15

65

65

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

C ტიპის ტესტი

ქართული

1

2

3

C ტიპის ტესტი

ფინანსდება

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებული

3

B ტიპის ტესტი

32. სამართალი

საერთაშორისო ურთიერთობების
მაგისტრი

2

A ტიპის ტესტი

31. საერთაშორისო
ურთიერთობები

1

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
კოეფიციენტები

მიმართულებათაშორისი
თითოეუ
დარგების შესაბამის
ლ
სამაგისტრო პროგრამაზე
პროგრამა
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
ზე
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ადგილებ
მიერ კოეფიციენტების
ის
სამაგისტრო გამოცდისათვის
რაოდენო
მინიჭებისას პროგრამაზე
ბა
მისაღები ადგილების

A ტიპის ტესტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სოციალური
მეცნიერებები (გარდა
ეკონომიკისა)

C ტიპის ტესტი

დაფინანსება

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
ტიპი

იდენტური
კოეფიციენტების
უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
შემთხვევაში უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდებისთვის
მიერ განსაზღვრული
კოეფიციენტების განაწილება
გამოცდის
პრიორიტეტი

1

2

3

რექტორი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

3

ანალიტიკური წერა

2

წაკითხულის გააზრება

1

სულ

C ტიპის ტესტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

B ტიპის ტესტი

დაფინანსება

A ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
თუ არა

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო
პროგრამაზე
ჩასაბარებელ
ი შესაბამისი
ტესტის
ტიპი

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

უსდ-ს
მიერ
განსაზღვ
რული
გამოცდი
ს/გამოცდ
ებისთვის
კოეფიციე
ნტების
განაწილე
ბა

სამაგისტ
რო
გამოცდის
ტესტის
ნაწილები
სათვის
განსაზღვ
რული
კოეფიციე
ნტები

იდენტური
კოეფიციენტების
შემთხვევაში უსდ-ს
მიერ განსაზღვრული
გამოცდის
პრიორიტეტი

თითოეუ
ლ
პროგრამა
ზე
ადგილებ
ის
რაოდენო
ბა

მიმართუ
ლებათაშ
ორისი
დარგები
ს
შესაბამის
სამაგისტ
რო
პროგრამა
ზე
ერთზე
მეტი
ტესტის
ტიპის
არჩევის
შემთხვევ
აში, უსდს მიერ
კოეფიციე
ნტების
სამაგისტ
რო
გამოცდი
სათვის
მინიჭები
სას
პროგრამა
ზე

ბიზნესი და ეკონომიკა

ეკონომიკის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

80

34. ევროპისმცოდნეობა

სოციალური
მეცნიერებები (გარდა
ეკონომიკისა)

ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

20

35. საზოგადოებრივი
ურთიერთობები

სოციალური
მეცნიერებები (გარდა
ეკონომიკისა)

საზოგადოებრივი ურთიერთობების
მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

36.მასობრივი
კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

სოციალური
მეცნიერებები (გარდა
ეკონომიკისა)

სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი
მასობრივ კომუნიკაციაში

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

ჰუმანიტარული

არქეოლოგიის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

5

5

10

15

65

65

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

60

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

2250

20

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

2250

10

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

სოციალური
მეცნიერებები (გარდა
ეკონომიკისა)

საჯარო მმართველობის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

რუსული

2250

8

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

ლოგიკური

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

მიმართულებათაშორისი
თითოეუ
დარგების შესაბამის
ლ
სამაგისტრო პროგრამაზე
პროგრამა
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
ზე
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ადგილებ
მიერ კოეფიციენტების
ის
სამაგისტრო გამოცდისათვის
რაოდენო
მინიჭებისას პროგრამაზე
ბა
მისაღები ადგილების

A ტიპის ტესტი

3

სულ

2

რაოდენობრივი მსჯელობა

1

იდენტური
კოეფიციენტების
უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
შემთხვევაში უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდებისთვის
მიერ განსაზღვრული
კოეფიციენტების განაწილება
გამოცდის
პრიორიტეტი

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
კოეფიციენტები

ლოგიკური მსჯელობა

C ტიპის ტესტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

B ტიპის ტესტი

დაფინანსება

A ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
თუ არა

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
ტიპი

38. საჯარო მმართველობა
(რუსულენოვანი)

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა
ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა
ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

რექტორი

ანალიტიკური წერა

შევსების თარიღი: 01.09.2017

35

წაკითხულის გააზრება

37.არქეოლოგია

B ტიპის
ტესტი

სულ

33. ეკონომიკა

1

2

3

სოციალური
მეცნიერებები (გარდა
ეკონომიკისა)

საჯარო მმართველობის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

30

40. საბანკო პროცესების მართვა

ბიზნესი და ეკონომიკა

ფინანსების მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

35

41. ელექტრონული ბიზნესის
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები

ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის
მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

8

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
ტიპი

ანალიტიკური წერა

ლოგიკური მსჯელობა

რაოდენობრივი მსჯელობა

სულ

ფინანსდება

ინგლისური

2250

15

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი

ბიზნესი და ეკონომიკა

ტურიზმის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

9

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

ბიზნესი და ეკონომიკა

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
(სპეციალიზაციები: მენეჯმენტი;
აუდიტი; ტურიზმი; მცირე ბიზნესის
მართვა; პროექტების მენეჯმენტი;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მენეჯმენტი; მარკეტინგი; ბიზნეს

44. ბიზნესის ადმინისტრირება

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

155

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

1

C ტიპის ტესტი

აკრედიტებული

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

B ტიპის ტესტი

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

A ტიპის ტესტი

წაკითხულის გააზრება

43. სასტუმრო მომსახურების
მართვა

სულ

ბიზნესი და ეკონომიკა

დაფინანსება

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

42. ბიზნესის ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

აკრედიტებულია
თუ არა

წლიური გადასახადი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
კოეფიციენტები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

იდენტური
კოეფიციენტების
უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
შემთხვევაში უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდებისთვის
მიერ განსაზღვრული
კოეფიციენტების განაწილება
გამოცდის
პრიორიტეტი

2

3

მიმართულებათაშორისი
თითოეუ
დარგების შესაბამის
ლ
სამაგისტრო პროგრამაზე
პროგრამა
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
ზე
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ადგილებ
მიერ კოეფიციენტების
ის
სამაგისტრო გამოცდისათვის
რაოდენო
მინიჭებისას პროგრამაზე
ბა
მისაღები ადგილების

C ტიპის ტესტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

B ტიპის ტესტი

შევსების თარიღი: 01.09.2017

35

A ტიპის
ტესტი

A ტიპის ტესტი

39. საჯარო მმართველობა

1

2

3

შევსების თარიღი: 01.09.2017

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

45. ინფორმატიკა

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები

ინფორმატიკის მაგისტრი არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით (სპეციალიზაციები;
ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
ინფორმაციული სისტემები;
კომპიუტერული ინჟინერია
კომპიუტერული მეცნიერება ;
პროგრამული ინჟინერია;
ინტერდისციპლინური ინფორმატიკა;
გამოთვლითი მეცნიერებები.

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

110

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

ანალიტიკური წერა

3

წაკითხულის გააზრება

2

სულ

1

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
კოეფიციენტები

მიმართულებათაშორისი
თითოეუ
დარგების შესაბამის
ლ
სამაგისტრო პროგრამაზე
პროგრამა
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
ზე
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ადგილებ
მიერ კოეფიციენტების
ის
სამაგისტრო გამოცდისათვის
რაოდენო
მინიჭებისას პროგრამაზე
ბა
მისაღები ადგილების

A ტიპის ტესტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

C ტიპის ტესტი

დაფინანსება

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სამაგისტრო პროგრამაზე
განსაზღვრული მისაღები
ადგილების რაოდენობა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
ტიპი

იდენტური
კოეფიციენტების
უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
შემთხვევაში უსდ-ს
გამოცდის/გამოცდებისთვის
მიერ განსაზღვრული
კოეფიციენტების განაწილება
გამოცდის
პრიორიტეტი

1

2

3

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

25

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

ფიზიკა და მათემატიკა

მათემატიკის მაგისტრი სამაგისტრო
თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით
(სპეიალიზაციები; გამოყენებითი
მათემატიკა ; წმინდა მათემატიკა)

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

შევსების თარიღი: 01.09.2017

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი

საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362

ელფოსტა

info@gtu.ge

ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

48. საინჟინრო ფიზიკა

49. ბიოსამედიცინო ინჟინერია
(ინგლისურენოვანი)

50. სამედიცინო ფიზიკა

51. ბიოსამედიცინო ინჟინერია და
სამედიცინო ინფორმატიკა

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ინგლისური

2250

5

B ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

ფიზიკა და მათემატიკა

ფიზიკის მაგისტრი გამოყენებითი
ფიზიკის სპეციალიზაციით

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

B
ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

B
ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

თითოეუ
ლ

C ტიპის ტესტი

იდენტური
კოეფიციენტების

B ტიპის ტესტი

3

უსდ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდის/გამოცდებისთვის

ლო
გიკ
ური
რაო
დენ
ობრ
ივი

C ტიპის ტესტი

2

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული

სულ

B ტიპის ტესტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

საინჟინრო ფიზიკის მაგისტრი არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით (სპეციალიზაციები:
ფიზიკა და მათემატიკა
მიკროელექტრონიკა და
ოპტოელექტრონიკა; ფიზიკურტექნიკური ექსპერტიზა;
ნანოტექნოლოგია)

1

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის
დაფინანსება

სამა
გის
ტრ
ო

აკრედიტებულია
თუ არა

წლ
იურ
ი
გად
ასახ

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება

სწავ
ლებ
ის
ენა

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი

A ტიპის ტესტი

დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის
სამაგისტრო პროგრამის დასახელება,
რომელზედაც შესაბამის წელს მოხდება

ანალიტიკური წერა

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

წაკითხულის გააზრება

ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
A ტიპის ტესტი

47. მათემატიკა

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

სუ
ლ

46 მართვის სისტემები
ავტომატიზაცია და ტესტინჟინერინგი

ხელსაწყოთმშენებლობის,
ავტომატიზაციისა და მართვის
სისტემების მაგისტრი არჩეული
სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით (სპეციალიზაციები:
ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები;
ბიოსამედიცინო ინჟინერია; საზომი
ტექნიკა, ხარისხის კონტროლისა და
უზრუნველყოფის ტექნოლოგიები)

1

2

3

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის

მსჯელობა

შევსების თარიღი: 01.09.2017

რექტორი

საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი

საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362

ელფოსტა

ხელოვნება

ხელოვნების მაგისტრი დიზაინში

შევსების თარიღი: 01.09.2017

აკრედიტებული

ფინანსდება

ინგლისური

2250

20

A ტიპის
ტესტი

5

5

10

15

65

65

A ტიპის ტესტი

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

იდენტური
თითოეუ
ლ
კოეფიციენტების

1

2

3

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

35

უსდ-ს მიერ
განსაზღვრული
სუ
ლ

3

ლო
გიკ
რაო
დენ
ობრ

C ტიპის ტესტი

2

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
სულ

B ტიპის ტესტი

სამა
გის
ტრ

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

52. დიზაინი (ინგლისურენოვანი)

1

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი
წლ
იუ
რი
გად

აკრედიტებულია
დაფინანსება
თუ არა

სწავ
ლებ
ის
ენა

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის
დასახელება

A ტიპის ტესტი

დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი

ანალიტიკური წერა

ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

სამაგისტრო პროგრამის
დასახელება, რომელზედაც

წაკითხულის გააზრება
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ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

თითოეუ

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი
ტესტის ტიპი

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის

იდენტური
უსდ-ს მიერ
სამაგისტრო პროგრამაზე
ლ
კოეფიციენტების
განსაზღვრული
პროგრამა ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
შემთხვევაში
გამოცდის/გამოცდები
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
ზე
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
უსდ-ს მიერ
მიერ კოეფიციენტების
სთვის
ადგილებ
კოეფიციენტები
განსაზღვრული
სამაგისტრო გამოცდისათვის
ის
კოეფიციენტების
გამოცდის
მინიჭებისას პროგრამაზე
რაოდენო
განაწილება
პრიორიტეტი
მისაღები ადგილების
ბა
რაოდენობა თითოეული

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

15

A ტიპის
ტესტი

35

5

5
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15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

2250

5

A ტიპის
ტესტი
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5
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65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

2250

2

A ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

ფინანსდება

ქართული

2250

3

54. აგრარული ტექნოლოგიები

აგრარული

აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი აგრონომიის
სპეციალობით, აგროტექნოლოგიის
სპეციალიზაციით;
ან (აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი
აგრონომიის სპეციალობით,
აგროქიმია–ნიადაგმცოდნეობი
სპეციალიზაციით; ან აგრარულ მეცნიერებათა

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

55. სასურსათო ტექნოლოგია

აგრარული

სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

56. სატყეო საქმე

აგრარული

სატყეო საქმის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

57. მეცხოველეობა

აგრარული

მეცხოველეობის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

B
ტიპის
ტესტი

A ტიპის ტესტი

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

ანალიტიკური წერა

წაკითხულის გააზრება

სულ

C ტიპის ტესტი
3

5

აკრედიტებული

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

2

5

ინჟინერიის მაგისტრი სასოფლოსამეურნეო ჰიდრომელიორაციის
სპეციალიზაციით

შევსების თარიღი: 01.09.2017

1

35

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

53. სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია

B ტიპის ტესტი

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

A ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
დაფინანსება
თუ არა

სამაგისტრო პროგრამაზე განსაზღვრული
მისაღები ადგილების რაოდენობა

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის
დასახელება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის
დასახელება, რომელზედაც
შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა
მიღება

1

2

3

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge
დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

58.აგრობიზნესის მენეჯმენტი

ბიზნესი და ეკონომიკა

აგრობიზნესის მენეჯმენტის მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

3

59. მევენახეობა და მეღვინეობა

აგრარული

აგრარული მეცნიერებების მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

10

60. მევენახეობა და ენოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

აგრარული

აგრარული მეცნიერებების მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ინგლისური

2250

5

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის
მაგისტრი

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

2

62. ორგანული სოფლის მეურნეობა

აგრარული

აგრარული მეცნიერებების მაგისტრი
ორგანული სოფლის მეურნეობის
სპეციალიზაციით

აკრედიტებული

ფინანსდება

ქართული

2250

5

63. აგრონომია (ინგლისურენოვანი)

აგრარული

აგრონომიის მაგისტრი

არა
აკრედიტებული

არ
ფინანსდება

ინგლისური

2250

5

61. სოფლის მეურნეობის
მექანიზაცია

შევსების თარიღი: 01.09.2017

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:
საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი
ელფოსტა
ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
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ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

A ტიპის
ტესტი
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ლოგიკური
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ლოგიკური
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ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

A ტიპის
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35

5

5
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65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

A ტიპის
ტესტი

35

5

5
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65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B
ტიპის
ტესტი

B
ტიპის
ტესტი

A ტიპის ტესტი

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

სულ

რაოდენობრივი მსჯელობა

ლოგიკური მსჯელობა

3

ანალიტიკური წერა

2

წაკითხულის გააზრება

1

სულ

C ტიპის ტესტი

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

B ტიპის ტესტი

აკრედიტებულია
დაფინანსება
თუ არა

A ტიპის ტესტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის
დასახელება

წლიური გადასახადი

სამაგისტრო პროგრამის
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულება/მიმართუ
ლებები

სწავლების ენა

სამაგისტრო პროგრამის
დასახელება, რომელზედაც
შესაბამის წელს მოხდება
მაგისტრანტობის კანდიდატთა
მიღება

სამაგისტრო პროგრამაზე განსაზღვრული
მისაღები ადგილების რაოდენობა

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი
ტესტის ტიპი

მიმართულებათაშორისი
თითოეუ
დარგების შესაბამის
იდენტური
უსდ-ს მიერ
ლ
სამაგისტრო პროგრამაზე
კოეფიციენტების
განსაზღვრული
პროგრამ
სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ერთზე მეტი ტესტის ტიპის
შემთხვევაში
გამოცდის/გამოცდები
აზე
ნაწილებისათვის განსაზღვრული
არჩევის შემთხვევაში, უსდ-ს
უსდ-ს მიერ
სთვის
ადგილე
კოეფიციენტები
მიერ კოეფიციენტების
განსაზღვრული
კოეფიციენტების
ბის
სამაგისტრო
გამოცდის
განაწილება
რაოდენ
გამოცდისათვის
პრიორიტეტი
ობა
მინიჭებისას პროგრამაზე

1

2

3

რექტორი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველო, 0175, თბილისი, კოსტავას 77, (995 32) 2365362
info@gtu.ge
ფრანგიშვილი არჩილი, (995 32)2365152, rectorofﬁce@gtu.ge; კლიმიაშვილი ლევანი, (995 32)2365357,rectorofﬁce@gtu.ge

64. ტელეკომუნიკაცია
(რუსულენოვანი)

შევსების თარიღი: 01.09.2017

საინჟინრო (გარდა
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა)

ინჟინერიის მაგისტრი
ტელეკომუნიკაციაში

არა
აკრედიტებული

რექტორი

არ
ფინანსდება

რუსული

2250

3

B
ტიპის
ტესტი

35

5

5

10

15

65

65

ლოგიკური
მსჯელობა და
რაოდენობრივი
მსჯელობა

B ტიპის ტესტი

C ტიპის ტესტი

იდენტური
თითოეუ
ლ
კოეფიციენტების

A ტიპის ტესტი

უსდ-ს მიერ
განსაზღვრული
სუ
ლ

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის
ნაწილებისათვის განსაზღვრული

ლ
ოგ
რა
ო
დე

3

ანალიტიკური წერა

2

წაკითხულის გააზრება

C ტიპის ტესტი

1

სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი შესაბამისი

დენიტა ბიბილეიშვილი; 2 36 41 84; scavleba@gtu.ge

სულ

B ტიპის ტესტი

სამაგისტრო პროგრამის
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის
აკრედიტებულია
დაფინანსება
შესაბამისი
დასახელება
თუ არა
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამ
აგ
ის

სამაგისტრო პროგრამის
დასახელება, რომელზედაც

სწა
ვლ
ებ
ის
ენა
წლ
იუ
რი
გა

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

A ტიპის ტესტი

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

1

2

3

მიმართულებათაშორისი
დარგების შესაბამის

