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       სსიპ 
 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
     ბრძანება 
 
_15.10.09__#_873/05_ 
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 
  

Ó 2009 წლის 23 სექტემბრიდან ჩაითვალონ ჩარიცხულად საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე და დაუმტკიცდეთ სადისერტაციო თემები 
პირებს, რომლებიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში გადაიხდიან სწავლების 
წლიური ღირებულების მინიმუმ ნახევარს  
 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
   
სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია            
1. ირაკლი ტყეშელაშვილი – სადისერტაციო თემა: მულტისერვისული ქსელების ტრაფიკის 
მოდელები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.თ.კუპატაძე     
         
2. ტატიანა ბურკაძე – სადისერტაციო თემა: ფართოზოლოვანი უკაბელო 
ტელეკომუნიკაციური ქსელების გამტარუნარიანობის კვლევა პოლინგის მეთოდით  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.ჯ.ბერიძე 
  
3. ია ცქვიტინიძე – სადისერტაციო თემა: სიგნალების ფორმირების და დამუშავების ახალი 
ალგორითმების კვლევა მოძრავი კავშირის    ტელეკომუნიკაციური ქსელებისათვის  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ჯ.ბერიძე  
  
4. მანანა გოგბერაშვილი – სადისერტაციო თემა: გამოსახულებათა ეკონომიური 
კოდირების მეთოდის დამუშავება  და გამოკვლევა  დისკრეტული კოსინუსური 
გარდასახვის ტრანსფორმანტების თავისებურებათა საფუძველზე  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ჯ.ხუნწარია  
  
5. მიხეილ ჯღამაძე – სადისერტაციო თემა: წრფივი გარდასახვების საფუძველზე 
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების კომპაქტური კოდირების მეთოდების დამუშავება და 
გამოკვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ჯ.ხუნწარია  
  
6. დიმიტრი სეხნიაშვილი – სადისერტაციო თემა: გამოსახულებათა კადრთაშორისო 
ეფექტური კოდირების  მეთოდის დამუშავება  და გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ჯ.ხუნწარია  
  
7. ცისმარ გოჭოშვილი – სადისერტაციო თემა: ციფრული ინფოსაკომუნიკაციო სისტემების 
ეფექტურობის გამოკვლევა და მათი ამაღლება 
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ო.ზუმბურიძე  
  
8.მარიამ სორდია –  სადისერტაციო თემა: უწყვეტფაზიან მოდულაციაზე დაფუძვნებული 
სივრცით-დროითი კოდების შემუშავება  
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ.ს. შავგულიძე  
  
9. გიორგი თაბუაშვილი – სადისერტაციო თემა: კოდური კოოპერაციის სისტემების 
შემუშავება და გამოკვლევა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ს.შავგულიძე 
  
10. ეკა ურუშაძე – სადისერტაციო თემა: ეფექტური სიგნალების სინთეზი და მისი 
მახასიათებლების კვლევა 
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ. ნ. უღრელიძე 
  
11. თამარ ქამხაძე – სადისერტაციო თემა: არასტაციონალური არხების გამოკვლევა და მათი 
მათემატიკური მოდელირება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ნ.უღრელიძე  
  
12. თამარ კვიკვინია – სადისერტაციოთემა:უწყვეტი კოდები ალფაბეტურ-სიმბოლური  
სიჭარბით. აგება და მახასიათებლების   კვლევა              
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ნ.უღრელიძე  
    
13. მამუკა ჩხაიძე – სადისერტაციო თემა: გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური 
სისტემების (გცბოს) ოპტიმიზაცია იმიტაციური  მოდელირების გზით 
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ. რ.სვანიძე  
  
14. მამუკა ჯორბენაძე – სადისერტაციო თემა: ტელეკომუნიკაციის სფეროში ახალი 
ტექნოლოგიების განვითარების კანონზომიერებათა შესწავლა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.თ.კუპატაძე 
  
15. მანუჩარ აბუსერიძე – სადისერტაციო თემა: წინასწარგანზრახული ხელშეშლებისაგან 
რადიოკავშირის სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
მეთოდების დამუშავება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.კუპატაძე 
  
16. რამაზ  მაჩალაძე – სადისერტაციო თემა: გამოსახულებათა ეკონომიკური კოდირების 
ჰიბრიდული მეთოდის დამუშავება  და გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ჯ. ხუნწარია 
     
17. ბექა გაბეხაძე – სადისერტაციო თემა: მონაცემთა ქსელში საიმედობის სადიაგნოსტიკო 
საშუალებების ეფექტურობა და გამოყენების პერსპექტივები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.მ.ქურდაძე              
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18. ლევან ინჯია – სადისერტაციო თემა: სატელეკომუნიკაციო სისტემებში ტექნიკური და 
ტექნოლოგიური მომსახურების ოპტიმალური ვარიანტების შერჩევა  და სტრატეგიის 
შემუშავება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.მ.ქურდაძე 
  
19. გიორგი ირემაშვილი – სადისერტაციო თემა: ალფაბეტურ-ბალანსური კოდების ერთი 
სახეობის ზოგიერთი მახასიათებლის გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. ვ.ნანობაშვილი 
  
20. დავით ნანობაშვილი – სადისერტაციო თემა: ზოგიერთი ალფაბეტურ-ბალანსური 
კოდის მაკორექტირებელი თვისებების გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. ვ.ნანობაშვილი 
  
21. მიხეილ ანთაძე – სადისერტაციო თემა: ფართოზოლოვანი შეღწევის ტექნოლოგიები 
ტელეკომუნიკაციურ ქსელებში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ჯ.ბერიძე 
 
22. დავით ამაშუკელი – სადისერტაციო თემა: ახალი თაობის ტელესაკომუნიკაციო 
ქსელების ეფექტურობის გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ზუმბურიძე 
   
სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები 
23. ელენე ფანცხავა –სადისერტაციო თემა: ორთქლისა და წყალსათბობი ქვაბების 
დაზიანებების და ავარიების გამომწვევი მიზეზების  სისტემური ანალიზი და ავარიების 
თავიდან აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.კიღურაძე  
  
24. ბაკურ კიღურაძე – სადისერტაციო თემა: ენერგოაქტიური შენობების თბო-სიცივით 
მომარაგების რაციონალური სისტემების დამუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.კიღურაძე  
  
25. კახა გიგიტელაშვილი – სადისერტაციო თემა:ნივთიერებათა ხარჯისა და რაოდენობის 
გაზომვის პრეციზიული მეთოდიკის დამუშავება კომპიუტერული მოდელირებით            
ხელმძღვანელი: სრ. პროფ.დ.კიღურაძე  
   
26. ირაკლი სიხარულიძე – სადისერტაციო თემა: მყარი სათბობის წვის პროგრესული 
ტექნოლოგიები და მყარ სათბობზე მომუშავე ეკოლოგიურად სუფთა 
თბოელექტროსადგურების დანერგვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ჯიშკარიანი  
  
27. ნინო ლაზაშვილი – სადისერტაციო თემა: საქართველოში ენერგოეფექტური 
საყოფაცხოვრებო ღუმელების ფართომაშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური 
დასაბუთება 
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ხელმძღვანელი : სრ.პროფ. თ.ჯიშკარიანი  
  
28. მანანა ალადაშვილი – სადისერტაციო თემა: ენერგეტიკა და ეკოლოგიური ტურიზმი 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. დ.ლოლუა  
  
29. თეიმურაზ რუსიშვილი – სადისერტაციო თემა: გაზის მომხმარებელ ობიექტებზე 
აღურიცხავი გაზის მიზეზების შესწავლა,    გაზის მრიცხველების დამოწმება და გაზის 
ბალანსის შედგენის მეთოდიკის დამუშავეება 
ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. დ.კიღურაძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროები 
30.ალექსანდრე კირვალიძე – სადისერტაციო თემა: ქ.თბილისის ენერგოეფექტურობის 
პოტენციალის შესწავლა 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.არაბიძე 
  
31. მაია სახვაძე – სადისერტაციო თემა: მზის ენერგიის როლი საქართველოს ენერგეტიკაში 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ბ.ჩხაიძე 
   
სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები  და სამილსადენო 
სისტემები   
32. ზვიად ჩუბინიძე – სადისერტაციო თემა: ღერძული ჰიდროტურბინების მუშაობის 
დარღვეული ორმაგი რეგულირების რეჟიმების აღდგენით ჰეს-ის ენერგეტიკული 
ეფექტურობის განსაზღვრის მეთოდიკა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.ლომიძე  
   
33. ნათია ქსოვრელი – სადისერტაციო თემა: მაღალი ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორის მქონე 
გარემოში მაგისტრალური ნავთობსადენის გაჟონვის მოვლენის შესწავლა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. დ.ნამგალაძე  
  
34. ირმა ქავთარაძე – სადისერტაციო თემა: ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის 
რეგულირება, ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. დ.ნამგალაძე 
  
35. პავლე სამსონაშვილი – სადისერტაციო თემა: ჰიდროელექტროსადგურებში 
სადგურშიდა რეჟიმების ოპტიმიზაციის საკითხები 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ჯ.კილასონია  
 
36. მაია ჯიხვაძე – სადისერტაციო თემა: სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემაში 
ნაკადის წყვეტის შედეგად განვითარებული გარდამავალი პროცესების გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ. ხელიძე  
   
სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი  
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37. მაია ლომსაძე–კუჭავა – სადისერტაციო თემა: ენერგოობიექტზე  მიმდინარე 
საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის მოდელირება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ნ.სამსონია  
  
38. ბელა ჭანტურიძე – სადისერტაციო თემა: საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის 
ოპტიმიზაციის ეკონომიკური ასპექტები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.სამსონია 
  
39. ნუგზარ კეკელია – სადისერტაციო თემა: საწარმოო დანახარჯების კალკულაცია და 
პროდუქციის თვითღირებულების შემცირების რეზერვები ენერგეტიკაში 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მ.გუდიაშვილი  
  
40. რეზო სახეიშვილი – სადისერტაციო თემა: ეკონომიკის ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის ძირითადი მიმართულებები 
ხელმძღვანელი: პროფ. დ.ჩომახიძე                    
  
41. მიხეილ ხაჩიძე – სადისერტაციო თემა: ენერგეტიკული საწარმოების მენეჯმენტის 
გაუმჯობესების საქმეში ინფორმაციული რესურსების ეფექტიანი გამოყენების საკითხები 
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. გ.ამყოლაძე 
  
42. დავით ბოკუჩავა – სადისერტაციო თემა: ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის 
გაუმჯობესების ეკონომიკური და  სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები. 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. გ.ამყოლაძე  
  
43. ნინო მაღრაძე – სადისერტაციო თემა: ტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლების 
საფუძველზე საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ეფექტურობის ანალიზი 
და მისი ოპტიმალური მოდელის შემუშავება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. დ.ჯაფარიძე  
  
44. თამარ გურაბანიძე – სადისერტაციო თემა: ენერგეტიკული დანადაგარების და 
მოწყობილობების მტყუნებების შესახებ საექსპლუატაციო მონაცემების საფუძველზე 
იმედიანობის მახასიათებლების განსაზღვრა და ოპტიმალური სამსახურის ვადების 
დადგენა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. დ.ჯაფარიძე  
  
45. თათა ფილიპიდისი – სადისერტაციო თემა: ხარისხის მენეჯმენტის გავლენა 
საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის ფინანსურ მდგომარეობაზე 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ნ.ღიბრაძე       
  
46. ოქროპირ შარაშენიძე –  სადისერტაციო თემა: მცირე ბიზნესი ენერგეტიკაში: 
პრობლემები და გაუმჯობესების გზები 
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ. ლ.ბოჭორიშვილი  
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47. ვახტანგ ლაშხია – სადისერტაციო თემა: საქართველოს ელექტროსისტემის საწარმოო 
სიმძლავრეების ოპტიმალური  განაწილების საკითხები 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.მ. გუდიაშვილი 
  
48. თამარ ჩაჩანიძე – სადისერტაციო თემა: ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავების 
ტექნიკურ-ეკონომიკური საფუძვლები 
ხელმძღვანელი: პროფ.დ. ჩომახიძე 
  
49. დავით ჯაბუა – სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების ფორმირება და მართვა 
საქართველოს ენერგოსისტემაში 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.გ.კიკნაველიძე 
  
სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციური მენეჯმენტი 
50. არჩილ ნასრაშვილი – სადისერტაციო თემა: გლობალიზაციის ზეგავლენა 
ტექნოლოგიათა და ცოდნის გავრცელების პროცესებზე 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.ა.სამდაშვილი 
  
51. თეა ჩხაბერიძე –  სადისერტაციო თემა: სამეცნიერო კვლევების შედეგების 
კომერციალიზაციის ხელშეწყობის შესაძლებლობები 
 ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.სამადაშვილი 
  
52. თამარ მაღრაძე – სადისერტაციო თემა: საგანმანათლებლო და ეკონომიკური 
პროცესების ურთიერთობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე ეტაპზე 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ა.ასათიანი  
  
53. ეკატერინე გობეჯიშვილი – სადისერტაციო თემა: საგადასახადო მენეჯმენტი, როგორც 
მეწარმეობის სტიმულირების ფინანსური ინსტრუმენტი 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.კ.ხმალაძე  
  
54. ეკატერინე ჭუჭულაშვილი – სადისერტაციო თემა: სარეკლამო ბაზრისა და 
საინფორმაციო ნაკადების მართვა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.მაღრაძე  
 
55. გვანცა ივანიშვილი – სადისერტაციო თემა: ტექნიკური განათლების ხარისხის 
ზეგავლენა ცოდნის ეკონომიკაზე  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.სამადაშვილი 
 
სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა 
56. გრიგოლ მუსელიანი – სადისერტაციო თემა: ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში 
ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.შ.ნაჭყებია  
 
 57. ოთარ ნიშნიანიძე – სადისერტაციო თემა: ელექტრული სისტემების ნორმალური და 
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განსაკუთრებული რეჟიმები 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.ნ.თურქია  
   
58.იზოლდა ყურაშვილი – სადისერტაციო თემა: გარდამსახი სისტემების დამუშავება წევის 
ქვესადგურების ელექტრომომარაგების საიმედოობის გასაზრდელად 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.გ. კოხრეიძე 
   
59. დავით მჭედლიშვილი –სადისერტაციო თემა: საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ 
სისტემაში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის საკითხების დამუშავება 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.გ. კოხრეიძე        
    
60. გიორგი გურასპაშვილი – სადისერტაციო თემა: ტრანსფორმატორის ექსპლუატაციაში 
მყოფი ზეთების პარამეტრებს შორის ურთიერკავშირი 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რ. ჩიხლაძე  
  
61.გიორგი ჭყონია –  სადისერტაციო თემა: ძალოვანი ტრანსფორმატორის მდგომარეობისა 
და გადასაცემი სიმძლავრის რეგულირების გამოკვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.მუსელიანი 
   
62. ფრიდონ ახალაძე –  სადისერტაციო თემა: რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური 
კომპენსაცია 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.გ. მახარაძე 
   
63.გახა მახარობლიძე – სადისერტაციო თემა: ენერგოსისტემის  სატრანზიტო ფუნქციის 
ოპტიმიზაცია 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.რუხვაძე  
  
64.მირონ ფირცხელანი – სადისერტაციო თემა: საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 
მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა 
ხელმძღვანელი: პროფ.დ. ჩომახიძე 
  
65. გიორგი არზიანი –  სადისერტაციო თემა: საქართველოს ენერგოსისტემის 
არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა  და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული 
კავშირის პირობებში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.გ. მახარაძე               
   
სადოქტორო პროგრამა: ელექტროტექნიკა და ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკა 
66. მარინე გიუაშვილი – სადისერტაციო თემა: ძლიერი მაგნიტურ-იმპულსური სისტემის 
დიაგნოსტიკის საკითხები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.შ.ნემსაძე  
 
67. დავით იარალაშვილი – სადისერტაციო თემა: ელექტროენერგიის ხარისხის გამოკვლევა 
0.4 კვ ძაბვის ქსელებში 
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ. მუსელიანი   
  
68. ნინო ჯაში – სადისერტაციო თემა: დღის სინათლის ენერგიის ფოტო-ვოლტური 
გარდამქმნელების  ენერგეტიკული მახასიათებლები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.შ.ნემსაძე 
 
 სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი 
 სადოქტორო პროგრამა: სამთო ტექნოლოგია  
1. გიორგი გელენიძე – სადისერტაციო თემა: სამთო მანქანების ცვეთისა და პლაზმური 
აღდგენის პროცესის კვლევა და კომპიუტერული მოდელირება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ. გოგია  
   
2. ნანა მახარაშვილი - სადისერტაციო თემა: ქანქარისებური კიდური ბაგირგზის, როგორც 
რთული ელექტრომექანიკური სისტემის ზოგიერთი დინამიკური რეჟიმის კვლევა და 
ოპტიმიზაცია  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ. წერეთელი  
   
3. თეიმურაზ რუხაძე - სადისერტაციო თემა: ჭიათურის საბადოს მანგანუმის მადნების 
გამდიდრების ტექნოლოგიის სრულყოფა, მადნების შემადგენელი ქანების ფიზიკურ-
მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით  
ხელმძღვანელები: სრ.პროფ. დ. ტალახაძე , პროფ. გ. ბალიაშვილი     
  
4. ირაკლი ცუცქირიძე - სადისერტაციო თემა: გვირაბის ირგვლივ ქანთა მასივის დაძაბულ-
დეფორმირებული მდგომარეობის მართვა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი. გუჯაბიძე  
  
5. გიორგი ფხალაძე - სადისერტაციო თემა: გვირაბების რემონტისა და რეკონსტრუქციის 
დაგეგმვის მეცნიერული საფუძვლები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.გუჯაბიძე                       
 
6. ირაკლი გვენცაძე - სადისერტაცი ოთემა: გვირაბების ვენტილაციისა და სითბური  
რეჟიმის საკითხების კვლევა მათი უსაფრთხო  ექსპლუატაციის მიზნით (რიკოთის 
საავტომობილო გვირაბის მაგალითზე) 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.ნ.ბოჭორიშვილი, პროფ. ი.ლანჩავა                 
 
7. ნინო რატიანი - სადისერტაციო თემა: უსაფრთხოების დარღვევის ფსიქოლოგიური 
ფაქტორები სამთო მრეწველობაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ბოჭორიშვილი,   
   
8. სოფიო მახარაძე - სადისერტაციო თემა: ტყიბულის ნახშირის გამოყენების 
პერსპექტივები საქართველოს მრეწველობაში და ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ლ.მახარაძე  
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9. ასმათ შეყილაძე - სადისერტაციო თემა: მადნეულის სპილენძის მადნის ფლოტაციის 
პროცესის ოპტიმალური მართვის სისტემის დამუშავება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  რ.ენაგელი  
  
10. მირიან ცოცხალაშვილი - სადისერტაციო თემა: ელმავლის ამძრავის დაურესორებელი 
მასების შემცირება და წევის გადაცემის ხანგამძლეობის გაზრდა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ.ზვიადაური   
  
11. ნიკა ბოჭორიშვილი - სადისერტაციო თემა: ფენობრივი ტიპის მადნეულ საბადოთა 
მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება 
(ჭიათურის საბადოს მაგალითზე) 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.ტაბატაძე, პროფ. ე.მატარაძე       
 
12. ნატო კიკნაძე – სადისერტაციო თემა: ჭიათურ მანგანუმის საწარმოთა რადიუმი 
შემცველი ჩამდინარე წყლების დასუფთავება მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ნ.მექვაბიშვილი 
  
სადოქტორო პროგრამა: გეოლოგია                                                           
13. თამარ გორგიძე - სადისერტაციო თემა: შროშის გაბროული ინტრუზივის პეტროლოგია 
და ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები (ძირულას კრისტალური მასივი)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ნ. ფოფორაძე  
  
14. თეიმურაზ პიტავა - სადისერტაციო თემა: კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის ნახშირმჟავა  
 წყლების გეოქიმია (ქიმიური შემადგენილობის ფორმირება–გენეზისი)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ბ. ზაუტაშვილი  
  
15. ელინა ბაქრაძე - სადისერტაციო თემა: მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის 
წყალშემკრები აუზების გეოეკოლოგიური მონიტორინგი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ფოფორაძე  
  
16. ნინო ადეიშვილი - სადისერტაციო თემა: ივანოვკის (ხრამის მასივი) ინტრუზივის 
პეტროლოგია 
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ.  ნ.  ფოფორაძე, პროფ. გ.ვაშაკიძე                   
  
17. ხათუნა ავალიანი - სადისერტაციო თემა: კოლხეთის არტეზიული აუზის 
ჰიდროგეოლოგოური ზონალობა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ბ.ზაუტაშვილი  
  
18. შალვა გეგია - სადისერტაციო თემა: ოკრიბის ბარიტის შემცველი კვანძის აღმოსავლეთ 
პერიფერიის პერსპექტიულობის შესახებ 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ნ.ქაჯაია 
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19.ნატალია ვეფხვიაშვილი - სადისერტაციო თემა: ქ. თბილისის რეგიონის 
ჰიდროგეოლოგიური პირობები და ეკოგეოქიმიური მდგომარეობა ბუნებრივ წყლებში 
და ნიადაგებში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის თვალსაზრისით 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. უ.ზვიადაძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგია  
20. ალექსანდრე ჭიჭინაძე - სადისერტაციო თემა: ქანებში არამდგრადი ფენების  
არსებობით გამოწვეულ ბურღვის გართულებულ პირობებში ბურღვის რეჟიმის 
ოპტიმიზაცია და პროცესის კონტროლი 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.ვარშალომიძე                  
  
21. ლევან აზმაიფარაშვილი - სადისერტაციო თემა: ჭაბურღილების გაყვანის ეფექტურობის 
ამაღლება ავტომატიზაციის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს  
სალიცენზიო ფართობებში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.გოგუაძე  
   
22. ნათელა მაისურაძე - სადისერტაციო თემა: მასიური, ნაპრალოვან-კავერნული  
კოლექტორებით წარმოდგენილი ნავთობის საბადოების მარაგების გამომუშავების 
ეფექტურობის ამაღლება  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. გ. დურგლშვილი  
  
23. ვახტანგ ლოსაბერიძე- სადისერტაციო თემა: აჭარის, გურიის და მიმდებარე შავი ზღვის 
აკვატორიის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ. მგელაძე 
 
 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
 სადოქტორო პროგრამა: ორგანული ქიმია  
1. ხათუნა თოფურია - სადისერტაციო თემა: ახალი მაკროციკლური აზომეთინური 
ნაერთების სინთეზი და ქიმიური თვისებები  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ზ. გელიაშვილი  
  
2. თინათინ ბუკია - სადისერტაციო თემა: ინდოლის ფრაგმენტების შემცველი ახალი 
ჰეტეროციკლური ნაერთების სინთეზი და კვლევა.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ე. ელიზბარაშვილი, სრ.პროფ. შ.სამსონია 
  
3. გრიგოლ უგულავა - სადისერტაციო თემა: ტრიაზოლშემცველი ჰეტეროციკლური 
კონდენსირებული სისტემები დიბენზოფურანის, დიბენზოთიოფენის და კარბაზოლის 
ბაზაზე. სინთეზი, სპექტრალური და ბიოლოგიური კვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ. მაისურაძე. 
     
სადოქტორო პროგრამა   ფიზიკური ქიმია   
4. ნანა რაჭველიშვილი - სადისერტაციო თემა: მრავალკომპონენტიანი მინანქრული 
საფარების მიღების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები  



ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა. სარუხანიშვილი  
  
5. დიანა კოტრიკაძე - სადისერტაციო თემა: მრავალკომპონენტიანი სისტემებიდან 
მონომინერალური მინაკრისტალური მასალების მიღების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.  სარუხანიშვილი  
  
6. ლიანა ებანოიძე - სადისერტაციო თემა: ბუნებრივი “მშრალი” სამკურნალო ტალახების 
ფიზიკურ-ქიმიური შესწავლა. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ. ბოკუჩავა  
  
სადოქტორო პროგრამა: გალვანური დანაფარების მიღების ტექნოლოგია 
7. თამარ გოგბერაშვილი - სადისერტაციო თემა: მაღალი კოროზიამედეგი თუთიის და 
თუთია-მანგანუმის გალვანური დანაფარების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ. აგლაძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: ელექტროქიმიური ინჟინერინგი 
8. გიორგი გორელიშვილი - სადისერტაციო თემა: ფენოლისა და მისი წარმოებულებისა–გან 
ჩამდინარე წყლების ელექტროქიმიური გაწმენდა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ. აგლაძე 
  
სადოქტორო პროგრამა: პოლიმერული მასალების ტექნოლოგია  
9. მარინე დგებუაძე - სადისერტაციო თემა: α -ამინომჟავების შემცველი 
ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების თბოფიზიკური თვისებების კვლევა DBC მეთოდით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ. ქაცარავა  
   
სადოქტორო პროგრამა: ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გადამუშავების ტექნოლოგია 
10. ელენე კვარაცხელია - სადისერტაციო თემა: მინერალური საბაზო ზეთების წარმოება^ 
მათ საფუძველზე საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ზეთების რეგენერაციის 
მეთოდის შემუშავება  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. თ. შაქარაშვილი  
  
სადოქტორო პროგრამა: არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია  
11. პაატა სეთურიძე - სადისერტაციო თემა: ტრიბოლოგიური დანიშნულების და 
დენგამტარი კერამიკული კომპოზიციური მასალების შემუშავება კორუნდისა და რკინის 
ფოსფატის ბაზაზე  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. კოვზირიძე  
  
12. ელენე ერისთავი - სადისერტაციო თემა: ქიმიური რეაქციის და ფაზური გარდაქმნის 
პროცესების კინეტიკური და დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრის ახალი 
მეთოდიკა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი. თავართქილაძე  
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13. მარიამ ცისკარიშვილი - სადისერტაციო თემა: ლუდის ხარისხის გაუმჯობესება ახალი 
საფილტრავი მასალის (ახალციხის პერლიტი) გამოყენების გზით.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ლ. გვასალია  
  
14. ნათია დუჩიძე - სადისერტაციო თემა: მინერალური ნაერთების, მჟავიანობის და 
ტოქსიკური ელემენტების წარმომავლობის დადგენა ტომატპასტაში და მათი შემცველობის 
კორექციის გზები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ. მჭედლიშვილი  
  
15. როდამ მჭედლიშვილი - სადისერტაციო თემა: Ti, C, Al203, BaO, SiO2, C- ბოჭკოების 
ბაზაზე, მრავალფუნქციური, ჰეტერო-მოდულური ნანოკომპოზიტების მიღება და 
შესწავლა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. კოვზირიძე  
  
 სადოქტორო პროგრამა: სილიკატური და ძნელადდნობადი მასალების ტექნოლოგია 
16. ზაზა სადუნიშვილი - სადისერტაციო თემა: კლინკერის წარმოება ტყიბულის ნახშირის 
გამოყენებით და ცემენტის თვისებების რეგულირება აქტიური დანამატებით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ. გაბადაძე.                          
   
17. სოფიო სანაძე - სადისერტაციო თემა: ტიხრული კერამიკისა და მინის სინთეზის 
ასპექტები და შესწავლა  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. გ. გაფრინდაშვილი  
  
18. ლევან ბურნაძე - სადისერტაციო თემა: ცემენტის კოროზიისადმი მდგრადობის 
დაჩქარებული მეთოდების დადგენა და მათი შედარებითი ანალიზი 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ი. სულაძე  
  
19. ნინო ქარქუსაშვილი - სადისერტაციო თემა: სილიკატური და ძნელადდნობადი 
არალითონური მასალების ქიმიური ტექნოლოგია 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ. გაბადაძე  
   
სადოქტორო პროგრამა: მასალათმცოდნეობა და მასალათდამუშავება    
20. გიორგი კუცია - სადისერტაციო თემა: მონოპოლარულ ცხელ კონტაქტში მიმდინარე 
ტექნოლოგიური პროცესის გამოკვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.  სულამანიძე  
  
21. ბადრი კერძევაძე - სადისერტაციო თემა: ახალი საშემდუღებლო მასალით 
მაღალლეგირებული მაღალქრომიანი აუსტენიტ-ფერიტული კლასის ფოლადის 
შედუღებადობა და დნობით რკალური შედუღების ტექნოლოგიის დამუშავება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.  ხუციშვილი  
  
22. დიმიტრი მაჭარაძე - სადისერტაციო თემა: ფენოვანი კომპოზიტის ფოლად ალუმინის, 
მყარ ფაზაში შეერთების ტექნოლოგია, დაწნევისა და ელექტრული ხურების პირობებში  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. დ. ნოზაძე                                             
  
23. ზურაბ ლოლუა - სადისერტაციო თემა: საგზაო ტექნიკისათვის ცვეთამედეგი 
ბიმეტალური ნაკეთობების დასამზადებლად, მასალებისა და ტექნოლოგიების შემუშავება  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მ. ბაბუციძე                              
 
24.  ბაგრატ გოდიბაძე - სადისერტაციო თემა: ლითონური სტუქტურის ოპტიმიზაცია 
კრისტალიზაციის პროცესის ფიზიკურ საშუალებათა მართვით 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.ა. სულამანიძე 
 
25. რომან ხომასურიძე -  სადისერტაციო თემა: ბაზალტის ბოჭკოთი არმირებული 
კომპოზიციური ბეტონისაგან საკონსტრუქციო დანიშნულების დეტალების  
მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება და თვისებების კვლევა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  დ. ნოზაძე 
  
26. იოსებ ჩივაძე - სადისერტაციო თემა: მეორადი მასალებისაგან არასტანდარტული 
მეთოდით სორტული ნაგლინის მიღების ტექნოლოგია 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.მიქაუტაძე                                     
  
სადოქტორო პროგრამა: მეტალურგია   
27. ოთარ ბარბაქაძე - სადისერტაციო თემა: შემომგლინავი დგანის სამართულების 
წარმოება 350C2H2ДMФТ ტიპის ბეინიტური თუჯისაგან.  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ვ.  კოპალეიშვილი  
   
28. ვახტანგ ქურდაძე - სადისერტაციო თემა: მაღალი ხარისხის ფოლადების 
ღუმელსგარეშე რაფინირების ტექნოლოგიის სრულყოფა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მიქაძე ო.  
  
29. ნუგზარ მუმლაძე -  სადისერტაციო თემა:  В500W(A500C) ტიპის შესადუღებელი 
არმატურის წარმოება ცხლადგლინულ მდგომარეობაში განკუთვნილი ჩვეულებრივი 
რკინაბეტონისათვის  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ. კოპალეიშვილი  
  
30. გიორგი ზუკაკიშვილი - სადისერტაციო თემა: თვითალესვადი მჭრელი 
ინსტრუმენტების (ნაკეთობების) მიღება სხვადასხვა დისპერსიულობის მქონე 
ცემენტიტების (კარბიდების) შემცელი ულტრამცირე მარცვლის მქონე Fe-C- 
შენადნობებისაგან 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ. კოპალეიშვილი  
  
31. ზურაბ ცირდავა - სადისერტაციო თემა: სილიკომანგანუმის მიღების ახალი 
ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება მაღალრკინაშემცველი დაბალხარისხიანი მანგანუმის 
მადნებიდან, წარმოების ნარჩენებიდან და ღუმელის ელექტრული პარამეტრების 
ოპტიმიზაცია  
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ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ. სიმონგულაშვილი  
  
სადოქტორო პროგრამა: ბიოტექნოლოგია   
32. ხათუნა მამაიაშვილი - სადისერტაციო თემა: ეგზოგენური ფერმენტული პრეპარატების 
გამოყენებით წითელ ღვინოში სტაბილური ფენოლური და პოლიფენოლური ნაერთების 
მასური კონცენტრაციის გაზრდა და გაწებვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მ. ხომასურიძე  
  
33. ვასილ ტაბიძე - სადისერტაციო თემა: ბაქტერიოფაგების გაფრქვევის მეთოდით შრობის 
პროცესის გამოკვლევა სხვადასხვა მასტაბილიზირებელი დანამატების თანაობისას 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.რ. ქაცარავა              
 
 არქიტექტურის, დიზაინისა და ურბანისტიკის ფაკულტეტი 
სადოქტორო პროგრამა: ურბანული დაგეგმარება  
1. დავით ახვლედიანი -  სადისერტაციო თემა: საქართველოს დასახლებული ადგილების 
დაგეგმარებისა და განაშენიანების თანამედროვე ტენდენციები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ. ბერიძე  
  
2. ნანა ახვლედიანი - სადისერტაციო თემა: საქართველოს საკურორტო-რეკრეაციული 
რაიონების ქალაქთმშენებლობითი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.  ბერიძე  
  
3. მანანა თავხელიძე - სადისერტაციო თემა: ურბანიზაცია და საქართველოს ქალაქების 
გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. სალუქვაძე  
  
4. გივი შავდია - სადისერტაციო თემა: ლანდშაფტის გარემოს გავლენა ქალაქების 
ცივრცით-გეგმარებითი სტრუქტურის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაზე (ქ.თბილისის 
მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ე. თევზაძე  
  
5. პავლე ძინძიბაძე - სადისერტაციო თემა: ურბანული პროექტირების სტრატეგია და 
მემკვიდრეობის პრობლემა ქალაქთგეგმარებაში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. შაიშმელაშვილი  
   
6. მამუკა სალუქვაძე - სადისერტაციო თემა: ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის 
თეორიული საფუძვლები. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.  სალუქვაძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: სამოქალაქო შენობების ინტერიერი და არქიტექტურული გარემოს 
დიზაინი  
7. ავთანდილ დიღმელაშვილი - სადისერტაციო თემა: სივრცითი მოწყობის და 
ქალაქთმშენებლობის ნორმატიული და მეთოდოლოგიური საკითხები  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. კ. ამირეჯიბი  
   
8. ვალერი მჭედლიშვილი - სადისერტაციო თემა: საქართველოს საკურორტო რაიონებში 
არქიტექტურული  გარემოს რეგულირების საკითხები. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ. მილაშვილი  
  
სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლები  
9. ვანდა მუჯირი - სადისერტაციო თემა: არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების 
მეთოდიკა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ. თევზაძე  
  
10. ბესარიონ ტატიშვილი - სადისერტაციო თემა: კომპოზიციური ასპექტები თანამედროვე 
ქალაქებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ. თევზაძე  
 
სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურული გეგმარება 
11. ნოდარ ბუზალაძე - სადისერტაციო თემა: ახალი არქიტექტურული ჰარმონია მოდერნ-
პოსტმოდერნის დილემის ფონზე (არქ. ნ. ბაზალაძის შემოქმედების განხილვის 
მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ნ. იმნაძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის ისტორია და თეორია    
12. ვლადიმერ ლომსაძე - სადისერტაციო თემა: ბეთანიის სამონასტრო ანსამბლი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ. სანიკიძე  
    
13. სალომე სიხარულიძე - სადისერტაციო თემა: ახალი საერთაშორისო არქიტექტურული 
ენის გამომუშავება და ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების თანამედროვე ეტაპი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ნ. შავიშვილი  
  
14. თეა ქუთათელაძე - სადისერტაციო თემა: არქიტექტურული თემატიკა თანამედროვე 
სახვით ხელოვნებაში. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.  სანიკიძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: შენობა–ნაგებობათა აქტიტექტურული კონსტრუქციები და 
არქიტექტურული ფიზიკა  
15.  ირაკლი მელქაძე - სადისერტაციო თემა: მდგრადი განვითარების შენობების და 
ნაგებობების არქიტექტურა საქართველოს ბუნებრივ კლიმატურ პირობებში.  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. მიქიაშვილი  
     
16. ირინე წულაძე - სადისერტაციო თემა: ქალაქური გარემოს ფორმირების 
კლიმატოლოგიური ასპექტები (ქ.თბილისის ისტორიული ნაწილის - სოლოლაკის 
მაგალითზე). 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ლ. ბერიძე  



  
17. ნინო ქიქოძე- სადისერტაციო თემა: სახვითი ხელოვნების თანამედროვე მუზეუმების 
და გალერეების განათებითი რეჟიმის და არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურის 
ოპტიმიზაციის საკითხები. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ლ. ბერიძე  
 
ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი 
სადოქტორო პროგრამა: სამართალმცოდნეობა  
1. ირაკლი ბუხიაშვილი – სადისერტაციო თემა: ოფშორული კომპანიების სამართლებრივი 
სტატუსი 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. გაბისონია  
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
სადოქტორო პროგრამა: გამოყენებითი მათემატიკა 
1. მურმან კვეკვესკირი – სადისერტაციო თემა: სიმრავლეთა  σ  და m-ცენტრირებული 
სისტემები ტოპოლოგიურ სივრცეთა გაფართოებებსა და ნამრავლებში 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ. ქადეიშვილი, სრ.პროფ.  ა. ლაშხი   
 

საფუძველი: საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“, სტუ–ს აკადემიური საბჭოს 
დადგენილება #5 „დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო 
საბჭოს დებულება“, სტუ–ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება #12 „სადოქტორო 
პროგრამაზე კონკურსანტების ჩარიცხვის ინსტრუქცია“, სტუ–ს  საფაკულტეტო 
დროებითი კომისიების სხდომების ოქმები, ფაკულტეტების სადისერტაციო საბჭოს 
თავმჯდომარეების წარდგინება. 

 
 
 
 
 
რექტორი   
პროფესორი        ა.ფრანგიშვილი 
 
ვიზები: 
 
რექტორის მოადგილე   
პროფესორი, ლ. კლიმიაშვილი 
 
სწავლების დეპარტამენტის უფროსი 
პროფესორი, ი. ლომიძე 
 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის  
უფროსი, ბ. მაისურაძე 
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