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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის 

სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობა 

 

საბჭოს თავმჯდომარე  არჩილ ფრანგიშვილი  –  რექტორი 

 

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეები:  

ლევან კლიმიაშვილი  –  ვიცე-რექტორი; 

ზურაბ გასიტაშვილი  –  რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში.  

 

საბჭოს წევრები:  

 

ლიანა გიორგობიანი  –  საბჭოს სწავლული მდივანი;  

ირმა ინაშვილი  –  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებელი;  

დავით გურგენიძე  –  სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი; 

იური ლომიძე  –  სწავლების დეპარტამენტის უფროსი;  

დავით თავხელიძე  –  მეცნიერების დეპარტამენტის უფროსი;  

გიორგი აბრამიშვილი – სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტის უფროსი;  

ვაჟა პაპასკირი – სტუ-ის ცენტრალური სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკის 

დირექტორი; 

ალექსანდრე გრიგოლიშვილი  –  საგამომცემლო სახლ „ტექნიკური უნივერსიტეტის“ 

დირექტორი. 

 

ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები: 

ჯემალ გახოკიძე  –  წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სპიკერი;     

ოთარ ზუმბურიძე  –  საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის 

უფროსი;   

თამაზ ბაციკაძე  –  პერსპექტიული განვითარების სამსახურის უფროსი;   

მამუკა მაცაბერიძე  –  კომერციალიზაციის დეპარტამენტის უფროსი; 

ოთარ გელაშვილი  –  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანი; 

გიორგი ჯერენაშვილი – საგამომცემლო სახლ „ტექნიკური უნივერსიტეტის“  

დირექტორის მოადგილე; 

ელგუჯა ქუთელია – სტუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკური ცენტრის ხელმძღვანელი. 

 

ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიების 

თავმჯდომარეები: 
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მალხაზ წიქარიშვილი – სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო 

ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის (მშენებლობა) თავმჯდომარე; 

გურამ სოსელია – სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2  

დარგობრივი  კომისიის (ჰიდროინჟინერია) თავმჯდომარე; 

ჯემალ ბერიძე – ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სასწავლო-

სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „ტელეკომუნიკაციის“ თავმჯდომარე; 

კონსტანტინე წერეთელი  –  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის სასწავლო-

სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „ენერგეტიკა და 

ელექტროინჟინერიის“ თავმჯდომარე; 

თეიმურაზ კუნჭულია  –  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო 

ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის  (სამთო ტექნოლოგიები) თავმჯდომარე; 

ნოდარ ფოფორაძე  –  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო 

ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის  (გამოყენებითი გეოლოგია) თავმჯდომარე; 

მარლენ მჭედლიშვილი – ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „ქიმიური და 

ბიოლოგიური ტექნოლოგიების“ თავმჯდომარე; 

მიხეილ ოქროსაშვილი – ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის  ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „მეტალურგიის,  

მასალათმცოდნეობისა და ლითონის  დამუშავების“ თავმჯდომარე; 

გიორგი ჯაფარიძე  –  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „სატრანსპორტოს“ 

თავმჯდომარე; 

თამაზ მეგრელიძე  –  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „მანქანათმშენებლობის“ 

თავმჯდომარე; 

თენგიზ მახარაშვილი  –  არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე; 

იგორ კვესელავა – სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 

პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის სასწავლო-

სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე; 

ალფრედ კურატაშვილი – სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის სამართლის მიმართულების სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის 

დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე; 

თამაზ ობგაძე – ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის  სასწავლო-

სამეცნიერო ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის  (ინფორმატიკა და მართვის 

სისტემები) თავმჯდომარე; 
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აკაკი გიგინეიშვილი  –  ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის (ფიზიკა) 

თავმჯდომარე; 

დავით ნატროშვილი  –  ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №3 დარგობრივი კომისიის (მათემატიკა) 

თავმჯდომარე; 

ვასილ ღლიღვაშვილი  –  აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის 

თავმჯდომარე; 

ევგენი ბარათაშვილი – ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის   

თავმჯდომარე; 

გენადი იაშვილი – ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის და 

ელექტრონული ბიზნესის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი 

კომისიის თავმჯდომარე; 

თამარ მალაღურაძე  –  საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი 

კომისიის თავმჯდომარე 

 


