
აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამები 

 

I. სამაგისტრო  პროგრამები  (ქართულენოვანი) 
 

1. მშენებლობა  (ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი 

სპეციალიზაციით) 

 

2.მშენებლობის მენეჯმენტი (მშენებლობის მენეჯმენტის მაგისტრი) 

 

3. ტელეკომუნიკაცია – ინჟინერიის მაგისტრი ტელეკომუნიკაციაში 

 

4. ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერია – (ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი 

არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით) 

 

5. ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტის და ინდუსტრიული პოლიტიკა –  (მენეჯმნეტის 

მაგისტრი პროექტების მენეჯმენტის სპეციალიზაციით) 

 

6. საინჟინრო გეოდეზია – (საინჟინრო  გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრი) 
 

7. სამთო და გეოინჟინერია – (სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი) 

 

8. უსაფრთხოების ინჟინერიის და რისკების შეფასება – (გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების 

მაგისტრი) 
 

9. გეოლოგია – (გეოლოგიის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი  

სპეციალიზაციით) 

 

10. ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიები – (სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი ნავთობისა და 

გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით) 

 

11.ქიმია (ქიმიის მაგისტრი) 

 

12. მეტალურგია (ინჟინერიის მაგისტრი მეტალურგიაში)  

 

13. მასალათმცოდნეობა (მასალათმცოდნეობის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის 

შესაბამისი სპეციალიზაციით) 

 

14.ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია – ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი 

არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით 

 

15. საინჟინრო ეკოლოგია – გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მაგისტრი საინჟინრო 

ეკოლოგიის სპეციალიზაციით 

 

16.ფარმაცია (ფარმაციის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით) 

 

17.საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაოსნო მეცნიერებების მაგისტრი საზღვაო ტექნოლოგიებში) 

 

18.ტრანსპორტი (ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი 

სპეციალიზაციით) 

 



19.საგზაო ინჟინერია (ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში) 

 

20. კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის და ტექნოლოგიები (სამრეწველო ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის მაგისტრი) 

 

21 .სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია (ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო ინჟინერიასა და 

ტექნოლოგიაში არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით) 

 

22.ლოჯისტიკა (სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მაგისტრი) 

 

23. მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგია (ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის ინჟინერიასა და 

ტექნოლოგიაში არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით) 

 

24. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა  (ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი არჩეული 

სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით) 

 

25. არქიტექტურა (არქიტექტურის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი 

სპეციალიზაციით) 

 

26. არქიტექტურათმცოდნეობა (ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი) 

 

27. სამართალი (სამართლის მაგისტრი) 

 

28. საერთაშორისო ურთიერთობები (საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი) 

 

29. ბიზნესის ადმინისტრირება (ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი) 

 

30. საბანკო პროცესების მართვა (ფინანსების მაგისტრი) 

 

31. ეკონომიკია (ეკონომიკის მაგისტრი) 

 

32. ევროპისმცოდნეობა (ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი) 

 

33.საჯარო მმართველობა (საჯარო მმართველობის მაგისტრი) 

 

34. მასობრივი კომუნიკაცია (სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი მასობრივ კომუნიკაციაში)  

 

35. არქეოლოგია (არქეოლოგიის მაგისტრი) 

 

36. საზოგადოებრივი ურთიერთობები (საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრი) 

 

37. ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ინტერდისციპლინური 

ინფორმატიკის მაგისტრი) 

 

38. სასტუმრო მომსახურების მართვა (ტურიზმის მაგისტრი) 

39.ინფორმატიკა (ინფორმატიკის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი 

სპეციალიზაციით)  

 



40.მათემატიკა (მათემატიკის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი 

სპეციალიზაციით) 

 

41. საინჟინრო ფიზიკა (საინჟინრო ფიზიკის არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი 

სპეციალიზაციით) 

 

42. მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტინჟინერინგი (ხელსაწყოთმშენებლობის, 

ავტომატიზაციისა  და მართვის სისტემების მაგისტრი     არჩეული სამაგისტრო თემატიკის 

შესაბამისი სპეციალიზაციით) 

 

43. სამედიცინო ფიზიკა  (ფიზიკის მაგისტრი გამოყენებითი ფიზიკის სპეციალიზაციით) 

 

44. ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა  (ბიოსამედიცინო ინჟინერიის 

მაგისტრი) 
 

45. აგრარული ტექნოლოგიები (აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო 

თემატიკის შესაბამისი სპეციალობით) 

 

46.სასურსათო ტექნოლოგია (სასურსათო ტექნოლოგიის   მაგისტრი) 

 

47. სატყეო საქმე (სატყეო საქმის მაგისტრი) 

 

48. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია - (ინჟინერიის მაგისტრი სასოფლო-სამეურნეო 

ჰიდრომელიორაციაში) 

 

49. მეცხოველეობა (მეცხოველეობის მაგისტრი) 

 

50. აგრობიზნესის მენეჯმენტი (აგრობიზნესის მენეჯმენტის მაგისტრი) 

 

51. მევენახეობა და მეღვინეობა (აგრარული მეცნიერებების მაგისტრი) 

 

 52. სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია (სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის მაგისტრი) 

 

53. ორგანული სოფლის მეურნეობა (აგრარული მეცნიერებების მაგისტრი ორგანული სოფლის 

მეურნეობის სპეციალიზაციით) 

 

 

II. სამაგისტრო პროგრამები ინგლისურენოვანი 

 

1.დიზაინი -  Design (Master of Fine Arts in Design) 

2. ბიოსამედიცინო ინჟინერია - Biomedical Engineering  (Master of Biomedical Engineering) 

3.ბიზნესის ადმინისტრირება - Business Administration (MBA Master of Business administration) 

4. მეღვინეობა და ენოლოგია - Viticulture and Enology (Master of Agricultural) 

 

 

III. სამაგისტრო პროგრამები რუსულენოვანი 

 



1. საჯარო მმართველობა Публичное управление (Магистр публичного управления) 

 

 

IV. ავტორიზებული სამაგისტრო პროგრამები 

1. წყლის ინჟინერია(ინგლისურენოვანი) Water Engineering;  (Master of Construction in 

Specialization Program Water Engineering) 

2. წყალმომარაგება, წყალარინება და წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა 

(ინგლისურენოვანი)  Water Supply, Water Discharge and Rational Use and Protection of Water 

Resources  (Master of Construction in Water Supply and Water Discharge specialization) 

3. ტექნოლოგიების მენეჯმენტი და პოლიტიკა (ინგლისურენოვანი)  Management and Policy of 

Technology (Master of Business Administration in Technologies Management) 

4. ტელეკომუნიკაცია (რუსულენოვანი)    Tелекоммуникация  (Магистр    инженерии по  

телекоммуникации) 

5. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია  (რუსულენოვანი) ; Энергетика и электроинженерия  

(Магистр энергетики и электроинженерии по выбранной специализации) 

 

 

 

 


