2012-2013 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლების
სხვადასხვა საფეხურებზე მობილობისათვის გამოყოფილი ადგილების რაოდენობა

საფეხური

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ძირითადი
საგანმანათლებლო
ერთეულის
(ფაკულტეტის)
დასახელება

საგანმანათლებლო პროგრამის
დასახელება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციათა ჩარჩოს
კლასიფიკატორის მიხედვით

მშენებლობა

ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

0406

20

აგროინჟინერია

ინჟინერიის ბაკალავრი
აგროინჟინერიაში

0415

60

ტელეკომუნიკაცია

ინჟინერიის ბაკალავრი
ტელეკომუნიკაციაში

0402

15

ენერგეტიკისა და
ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი

0405

20

თავისუფალ მეცნიერებათა ბაკალავრი

1108

5

გეოლოგიის ბაკალავრი

0506

3

0414

5

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის
ფაკულტეტი

ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია
საწარმოო და სერვისულ
სისტემათა ინჟინერინგი
გეოლოგია

ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციის
კოდი
კვალიფიკაციათა
ჩარჩოს
კლასიფიკატორის
მიხედვით

სამთო-გეოლოგიური
ფაკულტეტი
სამთო და გეოინჟინერია

სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

ფარმაცია
სასურსათო ტექნოლოგია

ბაკალავრიატი

ქიმიური ტექნოლოგიისა
და მეტალურგიის
ფაკულტეტი

გარემოს ინჟინერია და
უსაფრთხოება
ქიმიური და ბიოლოგიური
ინჟინერია
მეტალურგია
მასალათმცოდნეობა
აგრარული ტექნოლოგიები
ტრანსპორტი
მექანიკის ინჟინერია და
ტექნოლოგია
სამრეწველო ინჟინერია და
ტექნოლოგია

ბაკალავრიატი

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტი

საზღვაოსნო მეცნიერებები
ბიზნესის ორგანიზაცია და
მართვა
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია
და ტექნოლოგიები
სატყეო საქმე
საგზაო ინჟინერია

ფარმაციის ბაკალავრი

0903

30

სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

0104

30

0413

20

0410

20

0411

10

0412

10

01

50

ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში

0407

10

მექანიკის ინჟინერიისა და
ტექნოლოგიის ბაკალავრი

0408

5

სამრეწველო ინჟინერიისა და
ტექნოლოგიის ბაკალავრი

0409

5

1110

3

02

50

0409

5

0105

30

0407

3

გარემოს ინჟინერიისა და
უსაფრთხოების ბაკალავრი
ქიმიური და ბიოლოგიური
ინჟინერიის ბაკალავრი
ინჟინერიის ბაკალავრი
მეტალურგიაში
ინჟინერიის ბაკალავრი
მასალათმცოდნეობაში
აგრარული ტექნოლოგიების
ბაკალავრი

საზღვაოსნო მეცნიერებების
ბაკალავრი
ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრი
სამრეწველო ინჟინერიისა და
ტექნოლოგიის ბაკალავრი
სატყეო საქმის ბაკალავრი
ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში

ბაკალავრიატი

არქიტექტურის,
ურბანისტიკისა და
დიზაინის ფაკულტეტი

არქიტექტურა

არქიტექტურის ბაკალავრი

1101

15

რეგიონმცოდნეობა

რეგიონმცოდნეობის ბაკალავრი

1104

25

ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრი

02

20

1109

25

0705

25

ინფორმატიკის ბაკალავრი

0401

100

ხელსაწყოთმშენებლობის,
ავტომატიზაციისა და მართვის
სისტემების ბაკალავრი

0403

50

საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი

0404

10

მათემატიკის ბაკალავრი

0501

10

ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში

0406

2

041503

3

0402

3

0405

5

020327

1

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბაკალავრიატი

ბიზნეს-ინჟინერინგის
ფაკულტეტი

საჯარო მმართველობა
საზოგადოებრივი
ურთიერთობები
ინფორმატიკა

ბაკალავრიატი

ინფორმატიკისა და
მართვის სისტემების
ფაკულტეტი

ხელსაწყოთმშენებლობა,
ავტომატიზაცია და მართვის
სისტემები
საინჟინრო ფიზიკა
მათემატიკა
მშენებლობა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის
ფაკულტეტი

სასოფლო - სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია
ტელეკომუნიკაცია
ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია
ტექნოლოგიური პროექტების
მენეჯმენტი და ინდუსტრიული
პოლიტიკა

საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი

ინჟინერიის მაგისტრი სასოფლო–
სამეურნეო ჰიდრომელიორაციაში
ინჟინერიის მაგისტრი
ტელეკომუნიკაციაში
ენერგეტიკისა და
ელექტროინჟინერიის მაგისტრი
მენეჯმენტის მაგისტრი პროექტების
მენეჯმენტის სპეციალობით

მაგისტრატურა

სამთო-გეოლოგიური
ფაკულტეტი

სამთო და გეოინჟინერია
გეოლოგია
ქიმია
ქიმიური და ბიოლოგიური
ინჟინერია
აგრარული ტექნოლოგია

მაგისტრატურა

ქიმიური ტექნოლოგიისა
და მეტალურგიის
ფაკულტეტი

მეტალურგია
მასალათმცოდნეობა
საინჟინრო ეკოლოგია
ფარმაცია

სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი

0414

2

გეოლოგიის მაგისტრი
ქიმიის მაგისტრი
ქიმიური და ბიოლოგიური
ინჟინერიის მაგისტრი

0506
0503

2
2

0410

2

აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი

0101

5

ინჟინერიის მაგისტრი მეტალურგიაში
მასალათმცოდნეობის მაგისტრი
გარემოს ინჟინერიისა და
უსაფრთხოების მაგისტრი საინჟინრო
ეკოლოგიის სპეციალიზაციით

0411
0412

2
2

041301

2

ფარმაციის მაგისტრი

0903

2

ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში

0407

2

1110

1

0408

2

0409

2

040704

2

0105

5

სამრეწველო ინჟინერიისა და
ტექნოლოგიის მაგისტრი

0409

2

ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში

0407

2

ტრანსპორტი

საზღვაოსნო მეცნიერებები

მაგისტრატურა

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტი

მექანიკის ინჟინერია და
ტექნოლოგიები
სამრეწველო ინჟინერია და
ტექნოლოგიები
ლოჯისტიკა
სატყეო საქმე
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია
და ტექნოლოგიები
საგზაო ინჟინერია

ინჟინერიის მაგისტრი საზღვაოსნო
მეცნიერებებში
ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის
ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში
სამრეწველო ინჟინერიისა და
ტექნოლოგიის მაგისტრი
სატრანსპორტო ლოჯისტიკის
მაგისტრი
სატყეო საქმის მაგისტრი

ბიზნესის ადმინისტრირების
მაგისტრი

0203

საჯარო მმართველობის მაგისტრი

1109

2

110405

3

სამართლის მაგისტრი

06

3

ეკონომიკის მაგისტრი

0701

3

საერთაშორისო
ურთიერთობები
ინფორმატიკა

საერთაშორისო ურთიერთობების
მაგისტრი

0705

2

ინფორმატიკის მაგისტრი

0401

10

ხელსაწყოთმშნებლობა,
ავტომატიზაცია და მართვის
სისტემები

ხელსაწყოთმშენებლობის,
ავტომატიზაციისა და მართვის
სისტემების მაგისტრი

0403

5

0404

5

0501

5

0406

3

0406

2

0405

2

0402

1

ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო მმართველობა
ევროპისმცოდნეობა
მაგისტრატურა

ბიზნეს-ინჟინერინგის
ფაკულტეტი

სამართალი
ეკონომიკა

მაგისტრატურა

ინფორმატიკისა და
მართვის სისტემების
ფაკულტეტი

საინჟინრო ფიზიკა

მათემატიკა

დოქტორანტურა

დოქტორანტურა

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის
ფაკულტეტი

ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი

საინჟინრო ფიზიკის მაგისტრი

მათემატიკის მაგისტრი

მშენებლობა

ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში

ჰიდროინჟინერია

ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში

ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია
ტელეკომუნიკაცია

ენერგეტიკისა და
ელექტროინჟინერიის დოქტორი
ინჟინერიის დოქტორი
ტელეკომუნიკაციაში

3

დოქტორანტურა

ქიმიური ტექნოლოგიისა
და მეტალურგიის
ფაკულტეტი

2

ქიმიური და ბიოლოგიური
ინჟინერიის დოქტორი

0410

2

ინჟინერიის დოქტორი
მასალათმცოდნეობაში

0412

2

0411

2

0408

3

0407

2

ბიზნესის ადმინისტრირების
დოქტორი

0203

3

ინფორმატიკა

ინჟინერიის დოქტორი
ინფორმატიკაში

0401

10

ხელსაწყოთმშნებლობა,
ავტომატიზაცია და მართვის
სისტემები

ხელსაწყოთმშენებლობის,
ავტომატიზაციისა და მართვის
სისტემების დოქტორი

0403

5

0404

5

0501

5

ქიმიური და ბიოლოგიური
ინჟინერია
მასალათმცოდნეობა
მეტალურგია

დოქტორანტურა

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტი

მანქანათმცოდნეობა,
მანქანათმშენებლობა და
საწარმოო ტექნოლოგიური
პროცესები
ტრანსპორტი
ტრანსპორტისა და
მრეწველობის მენეჯმენტი

დოქტორანტურა

ინფორმატიკისა და
მართვის სისტემების
ფაკულტეტი

საინჟინრო ფიზიკა
მათემატიკა
დოქტორანტურა
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