
კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის
ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტი

ენერგეტიკისა  და  ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები

საკონკურსო
თანამდებობა

ვაკანსია
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების

საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო
პროგრამა

# ჩამონათვალი

საგანთა #4 ჯგუფი
ბაკალავრიატი

ასოცირე-
ბული პროფე-

სორი

1 (400) 4 1.ETEC102 ელექტროტექნოლოგიური დანადგარები
და კომპლექსები 1

ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია

2. ETEC202 ელექტროტექნოლოგიური დანადგარები
და კომპლექსები 2
3. CSETC02 ელექტროტექნოლოგიური
დანადგარებისა და კომპლექსების მართვის
სისტემები
4. AEIPS02 ელექტრომომარაგების სისტემების
ელექტრომოწყობილობები და აპარატები
5. PTEC102 ელექტროტექნოლოგიური
დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების
სისტემების დაცვა 1
6. PTEC202 ელექტროტექნოლოგიური
დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების
სისტემების დაცვა 2
7. SPSS002 ელექტრომომარაგების სისტემების
ქვესადგურები
8. PSETI02 ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების,
კომპლექსებისა და ელექტრომომარაგების
სისტემების მონტაჟი
9. PETC102 ელექტროტექნოლოგიური
დანადგარებისა და კომპლექსების
ელექტრომომარაგება 1
10. PETC202 ელექტროტექნოლოგიური
დანადგარებისა და კომპლექსების
ელექტრომომარაგება 2

მაგისტრატურა
1.MDEE202 ელექტროტექნოლოგიური დანა-
დგარების მართვის ციფრული სისტემები 2
2. DEPS102 ელექტრომომარაგების სისტემების
დაცვის ციფრული მოწყობილობები 2
3. DMFD102 სიხშირულ-რეგულირებადი
ელექტროამძრავის მართვის ციფრული სისტემები 2
4. DMFD202 სიხშირულ-რეგულირებადი
ელექტროამძრავის მართვის ციფრული სისტემები 2
5. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა



დოქტორანტურა
1. 1. დოქტოტრანტის ხელმძღვანელობა

მონათესავე საგნები

ბაკალავრიატი

ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია

1.EMSAE02- აგრარულ საწარმოთა ელექტრო-
მექანიკური სისტემები
2.EDPSP02- მეფრინველეობის და მეცხოველეობისა
კომპლექსების ელექტრომოწყობილობები
3.EDAGS02- რაიონების,  სოფლებისა და აგრა-რულ
საწარმოთა ელექტრომოწყობილობები და
ელექტრიფიკაცია

4. RPAPNE2 აგრარული საწარმოო დანადგართა და
ქსელების რელეური დაცვა

5. TDEE002 ელექტრული ენერგიის გარდაქმნა და
განაწილება
6. IOASN02 აგრარულ საწარმოო დანადგართა და
ქსელების  მონტაჟი და ექსპლუატაცია
7. EDPSF02სურსათის გადამმუშავებელი საწარმოთა
ტექნოლიგიურ დანადგართა
ელექტრომოწყობილობები
8. EPGE002 მემცენარეობის საწარმოთა
ელექტრომოწყობილობები
9. CSETC02 ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა
და კომპლექსების მართვის სისტემები

10. ET00002 სათბურების  ელექტრიფიკაცია

მაგისტრატურა

1.MLVDS02 ელექტრომომარაგების სისტემების
დაბალი ძაბვის თანამედროვე ძალოვანი
მოწყობილობები
2. MDEE202 ელექტროტექნოლოგიური დანა-
დგარების მართვის ციფრული სისტემები 1
3. IRPSQ02 ელექტრომომარაგების საიმედო-ობისა
და ენერგიის ხარისხის ამაღლება
4. DMFD102 სიხშირულ-რეგულირებადი
ელექტროამძრავის მართვის ციფრული სისტემები 1
5. DEPS102 ელექტრომომარაგების სისტემების
დაცვის ციფრული მოწყობილობები 1
6. NLVDA02 აგრარული საწარმოო დანადგართა
დაბალი ძაბვის თანამედროვე
ელექტრომოწყობილობები
7. ACSA102 აგრალური საწარმოო დანადგართა
კომპლექსების მართვის ავტომატური სისტემები 1

8. ACSA202 აგრალური საწარმოო დანადგართა
კომპლექსების მართვის ავტომატური სისტემები 2
9. EGTCM02 ელექტრენერგიის წარმოების,
გარდაქმნის და მოხმარების თანამედროვე
ტექნოლოგიები
10. ETA0002 ელექტროტექნოლოგია აგრარულ
წარმოებაში
11. BUSTEA2 აგრარულ  წარმოებაში
ელექტროენერგიის სპეციალური სახეების
გამოყენების საფუძვლები
12. APP0002 აგრარული საწარმოო პროცესების
ავტომატიზაცია



13. PCEAE02 აგრარული საწარმოების კომპლექსური
ელექტრიფიკაციის დაპროექტება
14. MPAP102 აგრალური საწარმოო დანადგართა
კომპლექსების მიკროპროცესორული დაცვები 1
15. MPAP202 აგრალური საწარმოო დანადგართა
კომპლექსების მიკროპროცესორული დაცვები 2

საგანთა#9 ჯგუფი
ასოცი-

რებული
პროფე-
სორი

1 (400) 9 ბაკალავრიატი

ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია

1. OMS002 marTvis
mikroprocesoruli sistemebi

2.EMS002 CaSenebuli sistemebi

3.POE0002 Zaluri eleqtruli mowyobiloba da
sistemebi

4. SES0002 meoreuli eleqtruli kvebis
wyaroebi

5. ENEL002Eenergetikuli eleqtronika

6. GE00002 zogadi eleqtronika

მაგისტრატურა
დოქტორანტურა

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა
მონათესავე საგნები

ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია

ბაკალავრიატი
1.G00002 Общая электроника
2. ENEL002 Энергетическая электроника

მაგისტრატურა
1.PIED002 ძალური სამრეწველო ელექტრონული
სისტემები.
2. MS10002 მიკროსისტემები - 1
3.MS20002 მიკროსისტემები - 2
4.EMS1002 ჩაშენებული სისტემები - 1
5.EMS2002 ჩაშენებული სისტემები - 2
6.EMS3002 ჩაშენებული სისტემები - 3

7.MCAEC02 ელექტრონული სქემების გაანგარიშება
და ანალიზის მეთოდები - 1 (არჩევითი)
8. BEDCE02 ელექტრონული მოწყობილობების
ინჟინრული პროექტების და კონსტრუირების
საფუძვლები (არჩევითი)


