
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  
აკადემიური საბჭოს 
2011 წლის 29 ივნისის 
დადგენილება № 494 

 
2011/2012 სასწავლო წლისათვის  საფაკულტეტო  
დროებითი კომისიების შემადგენლობის შესახებ 
 
დამტკიცდეს 2011/2012 სასწავლო წლისათვის  დოქტორანტურაში ჩარიცხვის კანდიდატთა 
განცხადებების შემსწავლელი  საფაკულტეტო დროებითი კომისიები  შემდეგი 
შემადგენლობით: 
 
1 სამშენებლო ფაკულტეტი 
 
1. ტარიელ კვიციანი- სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2. ზურაბ გედენიძე - სრული პროფესორი  
3. ვახტანგ ჭანკოტაძე - სრული პროფესორი 
4. ნუგზარ მურღულია - ასოცირებული პროფესორი 
5.   იოსებ კაკუტაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი. 
 
2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
 

1. სერგო შავგულიძე - სრული პროფესორი, (თავმჯდომარე) 
2. ლუიზა პაპავა - ასოცირებული პროფესორი 
3. სიმონ ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი 
4. დავით ბერიაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი 
5. ფაიკ ბოგდანოვი - სრული პროფესორი   
6. ნიკოლოზ აბზიანიძე  - ასოცირებული პროფესორი 
7. რამინ ჩიხლაძე - ასოცირებული პროფესორი 
 
3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 
 
1. რევაზ სტურუა - სრული პროფესორი, (თავმჯდომარე) 
2. ანზორ აბშილავა - სრული პროფესორი 
3. შალვა კელეპტრიშვილი - სრული პროფესორი 
4. თამაზ ლომინაძე - სრული პროფესორი 
5. უშანგი კავთიაშვილი - სრული პროფესორი 
6. მურმან მესხი - ასოცირებული პროფესორი    
7. რუსუდან მანაგაძე - ასოცირებული პროფესორი 
8. დარეჯან თევზაძე - ასოცირებული პროფესორი 
 



 
4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
 
1. ლერი გვასალია - სრული პროფესორი  (თავმჯდომარე) 
2.როლანდ შეყლაშvილი - ასოცირებული პროფესორი 
3. ნელი ღონღაძე - სრული პროფესორი 
4. იური კვირიკაძე - სრული პროფესორი 
5. გურამ გაფრინდაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
 
5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
 
1. ოთარ გელაშვილი - სრული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2.გიორგი ჯაფარიძე - ასოცირებული პროფესორი 
3. მანანა თალაკვაძე - ასოცირებული პროფესორი 
4. მანანა მოისწრაფიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
5. შუქრი საბიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
 
6. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტი 
 
1.ვლადიმერ ვარდოსანიძე - სრული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ზურაბ კიკნაძე - სრული პროფესორი 
2.შოთა ბოსტანაშვილი - სრული პროფესორი 
4. გია ნაცვლიშvილი - სრული პროფესორი 
5. გიორგი წულუკიძე - ასოცირებული პროფესორი 
6. ვახტანგ ფირცხალავა - ასოცირებული პროფესორი 
 
7. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
 
1. ქეთევან ქოქრაშვილი - სრული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ვალერი ქირია - ასოცირებული პროფესორი 
3.ქეთევან ჯინჭარაძე - ასოცირებული პროფესორი 
4. ზურაბ ხასაია - სრული პროფესორი 
5. ტარიელ რეხვიაშვილი - სრული პროფესორი 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
 
1. თენგიზ მაჭარაძე - სრული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ოლღა ხუციშვილი -ასოცირებული პროფესორი 
3. მზია კიკნაძე - ასოცირებული პროფესორი 
4. ბესარიონ კიზირია - ასოცირებული პროფესორი 
5.  მარინე ტუშიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
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