
                             სსიპ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

                        ბრძანება 

               13.08.2015  № 154 

                      თბილისი 

მაგისტრატურის   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 2015 წლის 4 აგვისტოს №144 ბრძანების  საფუძველზე 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 

I. საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ფაკულტეტებზე  2015/2016 სასწავლო 
წლისათვის  შეიქმნას  მაგისტრატურის  საპრეტენზიო  კომისიები  შემდეგი  
შემადგენლობით: 

სამშენებლო  ფაკულტეტი 
 

1. იური ქადარია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 
2. ვახტანგ ჭანკოტაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ჯუმბერ ნიჟარაძე - ასოც.პროფესორი, კომისიის წევრი 
4. ლია ბალანჩივაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
5. ნუგზარ რურუა - პროფესორი, კომისიის წევრი 
6. ნინო მსხილაძე - ასოც.პროფესორი,კომისიის მდივანი 
7. რევაზ მახვილაძე - ასოც.პროფესორი, კომისიის წევრი 
8. ნოდარ კოდუა - პროფესორი, კომისიის წევრი 
9. ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი 
 

 ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
 

სამაგისტრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 
1. ლალი ხუნწარია - პროფესორი კომისიის თავმჯდომარე 
2. ალექსანდრე რობიტაშვილი - პროფესორი, კომისიის მდივანი 
3. ჯემალ ბერიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
4. ჯანიკო ხუნწარია - პროფესორი, კომისიის წევრი 
5. თამაზ კუპატაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
 
სამაგისტრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
  
1. შალვა ნაჭყებია -პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ლენა შატაკაშვილი - ასოც.პროფესორი, კომისიის მდივანი 
3. ნანა სამსონია - პროფესორი, კომისიის წევრი 
4. ომარ კიღურაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
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5. სიმონ ნემსაძე -პროფესორი, კომისიის წევრი 
6. ბადურ ჭუნაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი 
 
სამაგისტრო პროგრამა: ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდისტრიული              
                                           პოლიტიკა 
 
1. არჩილ სამადაშვილი  - პროფესორი, კომისიის თავმჟდომარე 
2. მანანა მაღრაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ქეთევან ქუთათელაძე - ასოც. პროფესორი, კომისიის მდივანი 
4. ხმალაძე კონსტანტინე - პროფესორი,კომისიის წევრი 
5. ალექსანდრე აბესაძე - პროფესორიკომისიის წევრი 
 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 
 

1. თეიმურაზ კუნჭულია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
2. ნანა რაზმაძე - ასოც.პროფესორი,  კომისიის მდივანი  
3. ვახტანგ აბაშიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
4. მურმან მესხი -პროფესორი, კომისიის წევრი 
5. შალვა კელეპტრიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი 
6. მანანა ჯაფარიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
7. ვალერი ხითარიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი 
8. ნათელა მაისურაძე - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის წევრი 
9. ირაკლი გუჯაბიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
10.  ალექსანდრე ბეჟანიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი 
 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
 

1. მაია ცინცაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ჟუჟუნა პეტრიაშვილი - ასოც. პროფესორი, კომისიის მდივანი 
3. ანერი ლეჟავა - ასოც.პროფესორი, კომისიის წევრი 
4. აივენგო მამულაშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი 
5. ხათუნა ლეჟავა - მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი 
 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
 

1. ოთარ გელაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. გიორგი ჯაფარიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ხვიჩა ირემაშვილი - ასოც. პროფესორი, კომისიის წევრი 
4. ნათია ბუთხუზი - ასისტენტ პროფესორი კომისიის მდივანი 
5. თამაზ მეგრელიძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 
 

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 “ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. ვალერი ხრუსტალი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. პაატა კობალაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ქეთევან ჯინჭარაძე - მოწვეული პროფესორი,  კომისიის მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  „ მენეჯმენტი “ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. რამაზ ოთინაშვილი  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 
2. თეიმურაზ ყანდაშვილი -  პროფესორი, კომისიის წევრი; 
3.    ნინო ლაზვიაშვილი – პროფესორი,კომისიის მდივანი. 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი   „ ეკონომიკა “ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. რევაზ შენგელია -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ტარიელ  კიკვაძე -  პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ნაზი ჭიკაიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  „ევროპის  პოლიტიკური სისტემა“ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. ნინო გომართელი -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. მარინე მესხია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ნუგზარ ბარდაველიძე - ასოცირებული პროფესორი; კომისიის მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „თანამედროვე ქართული ჟურნალისტიკა“ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. ივანე ჯაგოდნიშვილი -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ზაზა ცოტნიაშვილი -  პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ლია ქათამაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  „ საერთაშორისო ურთიერთობები “ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. ავთანდილ სონღულაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ზურაბ კვეტენაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ქეთევან ჯიჯეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  „ საბანკო საქმე “ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. რატი ბურდიაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ვალერი მოსიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. გიორგი ხანთაძე – ასოცირებული პროფესორი მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „ მენეჯმენტი “ (ინგლისურენოვანი) 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. თინათინ იაშვილი – მოწვეული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
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2. კახაბერ ჩინჩალაძე – უფროსი მასწავლებელი, კომისიის წევრი 
3. ზაზა ქოიავა – უფროსი მასწავლებელი, მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „ არქეოლოგია “ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1.    გივი ინანიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. მაია ქუთათელაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. მანანა აბუთიძე -  ასოცირებული პროფესორი, მდივანი 

 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  „საჯარო მართვის საფუძვლები “ 
საპრეტენზიო კომისია:  
1. ოთარ ქოჩორაძე -ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ოთარ ბაღათურია - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. თამარ რევაზიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, მდივანი 
 
 სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  „საჯარო მართვის საფუძვლები “(რუსულენოვანი) 
 საპრეტენზიო კომისია:  
1. გენადი იაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. გიორგი ბაღათურია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. ნუნუ ოვსიანიკოვა - ასოცირებული პროფესორი, მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები“ 
 საპრეტენზიო კომისია:  
1. ალექსანდრე ედიბერიძე  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. მიხეილ ქანთარია  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. გელა ჭიკაძე  - ასოცირებული პროფესორი, მდივანი 
 
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  „საზოგადოებრივი ურთიერთობები“ 
 საპრეტენზიო კომისია:     
1.  ვანო ჭიაურელი -პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2.  სერგო ლომინაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი 
3.  მარინა ლომიძე - ასოცირებული პროფესორი, მდივანი 
 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
 

1. ზურაბ წვერაიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. თინათინ კაიშაური - პროფესორი, კომისიის წევრი 
3. თენგიზ მაჭარაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
4. გიორგი მაისურაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი 
5. თალიკო ჟვანია - ასოც.პროფესორი, კომისიის მდივანი 
 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 
 

1. ნიკოლოზ შავიშვილი -პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ნინო ახობაძე - მენეჯერი, მდივანი 
3. ეკა ღუნაშვილი - მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი 
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აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
 

1. ირაკლი ყრუაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. გიორგი გაგოშიძე - პროფესორი, კომისიის მდივანი 
3. მარიამ ხომასურიძე - 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: 
 
ვიცე-რექტორი ლ. კლიმიაშვილი 
 
სწავლების დეპარტამენტის 
უფროსი ი. ლომიძე 
 
იურიდიული დეპარტამენტის 
უფროსი  ბ. მაისურაძე 

 
 

 


