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დადგენილება №  8 
 
 
 
 დოქტურანტურაში ჩარიცხვის კანდიდატთა 
საფაკულტეტო კომისიის შემადგენლობების  
შესახებ 
 
საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის  გაერთიანებული  სხდომა  ადგენს: 
 
დამტკიცდეს 2013-2014 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში ჩარიცხვის 
კანდიდატთა განცხადებების და თანმდევი დოკუმენტაციის  შემსწავლელი 
საფაკულტეტო დროებითი  კომისიების შემადგენლობები თანდართული სიის  
მიხედვით:                                                                         

I. სამშენებლო ფაკულტეტი: 
1. ტარიელ კვიციანი -სრული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ზურაბ გედენიძე -  სრული პროფესორი 
3. ვახტანგ ჭანკოტაძე -სრული პროფესორი 
4. ნუგზარ მურღულია -ასოცირებული პროფესორი 
5. დავით ჯანყარაშვილი -ასოცირებული პროფესორი 

   
II. 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 
 
III. 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.     ირაკლი გუჯაბიძე  -სრული პროფესორი 
6.     რუსუდან მანაგაძე   -ასოცირებული  პროფესორი 
7.     დარეჯან თევზაძე  -ასოცირებული პროფესორი 
 
 



IV. ქიმიური-ტექნოლოგიისა და  მეტალურგიის  ფაკულტეტი: 
1.    ლერი გვასალია         - სრული პროფესორი    (თავმჯდომარე) 

      2.    მარლენ მჭედლიშვილი  -სრული პროფესორი 
      3.    ნელი ღონღაძე            -სრული პროფესორი 
      4.   დიმიტრი ერისთავი    - სრული პროფესორი 
      5.    ომარ მიქაძე     -სრული პროფესორი 
     6.     თეიმურაზ  ჭეიშვილი   -სრული პროფესორი 

V. 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 
VI. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის  ფაკულტეტი: 
1.    ზურაბ   კიკნაძე   -სრული პროფესორი   (თავმჯდომარე) 
2.    ლევან ბერიძე  -  სრული პროფესორი 
3.    გოჩა მიქიაშვილი  -სრული  პროფესორი 
4.   გიორგი  შაიშმელაშვილი  -სრული პროფესორი 
5.   ვახტანგ  ფირცხალავა  -ასოცირებულ;ი პროფესორი 
6.   გია  ნაცვლიშვილი   -ასოცირებული  პროფესორი 
VII. ბიზნეს-ინჟინერინგის  ფაკულტეტი: 
1.   პაატა კოღუაშვილი  -სრული  პროფესორი   (თავმჯდომარე) 
2.   ალექსანდრე  სიჭინავა  -სრული პროფესორი 
3.   გიორგი  ცაავა  -სრული პროფესორი 
4.   ალექსანდრე ედიბერიძე-სრული პროფესორი 
5.   ზურაბ გამეზარდაშვილი  -სრული პროფესორი 
6.    ჯემალ გახოკიძე  -სრული პროფესორი 
7.    ნანა ხაზარაძე   -სრული პროფესორი 
8.    შოთა  დოღონაძე  -სრული პროფესორი  
9.    ივანე  ჯაგოდნიშვილი  -სრული პროფესორი 
VIII. ინფორმატიკისა და მართვის  სისტემების  ფაკულტეტი: 
  1.   გიორგი  გოგიჩაიშვილი   -სრული პროფესორი  (თავმჯდომარე) 
  2.  თენგიზ  მაჭარაძე    -სრული პროფესორი 
  3.  კონსტანტინე კამკამიძე   -სრული პროფესორი 
  4.   გია სურგულაძე    -სრული პროფესორი 
   5.  თამაზ  ობგაძე    -სრული პროფესორი 
   6. ზაალ აზმაიფარაშვილი   -სრული პროფესორი 
   7. რაფიელ ჩიქოვანი   -სრული პროფესორი 
   8.  დავით ნატროშვილი  -სრული პროფესორი  

 
 
აკადემიური საბჭოს  თავმჯდომარე                            სენატის სპიკერი 
აკადემიკოსი               ა. ფრანგიშვილი                        პროფესორი                 ჯ. გახოკიძე 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


