
სტუ-ს აკრედიტებული  და ავტორიზებული საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

I. საბაკალავრო პროგრამები (ქართული) 

 
1. მშენებლობა (ინჟინერიის ბაკალავრი  მშენებლობაში) 

2. მშენებლობის მენეჯმენტი (მენეჯმენტის ბაკალავრი) 

3. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მშენებლობა  (ინჟინერიის ბაკალავრი 

მშენებლობაში)        

4. ტელეკომუნიკაცია (ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში) 

5. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის 

ბაკალავრი) 

6. საწარმოო და სერვისულ სისტემათა ინჟინერინგი (თავისუფალი მეცნიერებების 

ბაკალავრი) 

7. საინჟინრო მენეჯმენტი (მენეჯმენტის ბაკალავრი) 

8. სამთო და გეოინჟინერია (სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი) 

9. საინჟინრო გეოდეზია (საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის ბაკალავრი) 

10. გეოლოგია (გეოლოგიის ბაკალავრი) 

11. საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (გარემოს ინჟინერიისა და 

უსაფრთხოების ბაკალავრი) 

12. გეოინფორმატიკა (საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის ბაკალავრი) 

13. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია (ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის  

ბაკალავრი) 

14. მეტალურგია (ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში) 

15. გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება (გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების 

ბაკალავრი) 

16. მასალათმცოდნეობა (ინჟინერიის ბაკალავრი მასალათმცოდნეობაში) 

17. სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერია (ქიმიური და ბიოლოგიური 

ინჟინერიის  ბაკალავრი) 

18. ქიმია (ქიმიის ბაკალავრი) 

19. ფარმაცია (ფარმაციის ბაკალავრი) 



20. ტრანსპორტი (ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში) 

21. საგზაო ინჟინერია (ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში) 

22. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა (ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი) 

23. სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია (სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის 

ბაკალავრი) 

24. კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგია (სამრეწველო ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის ბაკალავრი) 

25. საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაოსნო მეცნიერების ბაკალავრი) 

26. ლოჯისტიკა(ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში) 

27. სახმელეთო სატრანსპორტო–ტექნოლოგიური საშუალებები (მექანიკის ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის ბაკალავრი) 

28. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია (მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის 

ბაკალავრი) 

29. არქიტექტურა (არქიტექტურის ბაკალავრი) 

30. სამოსის დიზაინი (დიზაინის ბაკალავრი) 

31. სამართალმცოდნეობა (სამართლის ბაკალავრი) 

32. საჯარო მმართველობა (საჯარო მმართველობის ბაკალავრი) 

33. საერთაშორისო ურთიერთობები (სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში) 

34. საზოგადოებრივი ურთიერთობები (სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი) 

35. ეკონომიკა (სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი ეკონომიკაში) 

36. ბიზნესის ადმინისტრირება (ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი) 

37. არქეოლოგია (არქეოლოგიის ბაკალავრი) 

38. საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები (ფინანსების ბაკალავრი) 

39. ევროპისმცოდნეობა (ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი) 

40. მასობრივი კომუნიკაცია (სოციალური მეცნიერების ბაკალარი მასობრივ 

კომუნიკაციაში) 

41. სასტუმრო  მომსახურება  (ტურიზმის ბაკალავრი) 



42. ინფორმატიკა (ინფორმატიკის ბაკალავრი) 

43. მათემატიკა (მათემატიკის ბაკალავრი) 

44.  ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის 

სისტემების ბაკალავრი) 

   45.  საინჟინრო ფიზიკა (საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი) 

46. მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ–ინჟინერინგი 

(ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ბაკალავრი) 

 

47. აგრარული ტექნოლოგიები (აგრონომიის ბაკალავრი) 

48. სასურსათო ტექნოლოგია (სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი) 

49. სატყეო საქმე (სატყეო საქმის ბაკალავრი) 

50. აგროინჟინერია (ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში) 

51. მეცხოველეობა (მეცხოველეობის ბაკალავრი) 

52. ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია (ბაკალავრი აგროინჟინერიაში) 

53. აგრობიზნესის მენეჯმენტი (ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტის 

სპეციალობით) 

54. აგრონომია  (ბაკალავრი აგრონომიაში) 

 

II. საბაკალავრო პროგრამები (რუსული) 
1. მშენებლობა (ინჟინერიის ბაკალავრი  მშენებლობაში); Строительство (Бакалавр 

инженерии в строительстве) 

2. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (ინჟინერიის ბაკალავრი 

მშენებლობაში) /ავტორიზებული/; Строительство систем водоснабжения и 

водоотведения (Бакалавр инжинерии в строительстве) (авториз.) 

3. ტელეკომუნიკაცია (ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში); Телекоммуникация  

(Бакалавр инженерии по телекоммуникации)   

4. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის 

ბაკალავრი) Энергетика и Электроинженерия; (Бакалавр энергетики и 

электроиженерии) 



5. საინჟინრო მენეჯმენტი (მენეჯმენტის ბაკალავრი) /ავტორიზებული/; Инженерный 

менеджмент  (Бакалавр менеджмента (авториз.)) 

6. ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები   (სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი); 

Технологии нефти и газа (Бакалавр  по горному делу и  геоинже нерии) 

7. სამთო და ნავთობგაზის საქმე    (სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი); Горное и 

нефтегазовое дело  (бакалавр по горному делу и геоинженерии) 

8. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია (ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის  

ბაკალავრი); Химическая и биологическая инженерия (Бакалавр химической и 

биологической инженерии) 

9. მეტალურგია (ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში); Металлургия (Бакалавр 

инженерии в металлургии) 

10. გარემოს დაცვითი ინჟინერია (ბაკალავრი გარემოს ინჟინერიასა და უსაფრთხოებაში); 

Инженерия защиты окружающей среды (Бакалавр инженерии оружающей среды и 

безопасности) 

11. მასალათმცოდნეობა (ინჟინერიის ბაკალავრი მასალათმცოდნეობაში); 

Материаловедение (Бакалавр материалове) 

12. სასურსათო ტექნოლოგია (სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი); Пищевая 

технология (Бакалавр пищевой технологии) 

13. ფარმაცია (ფარმაციის ბაკალავრი); Фармация (Бакалавр Фармации) 

14. ტრანსპორტი (ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში);  Транспорт  (Бакалавр 

инженерии по транспорту) 

15. სახმელეთო სატრანსპორტო–ტექნოლოგიური საშუალებები (მექანიკის ინჟინერიისა 

და ტექნოლოგიის ბაკალავრი) /ავტორიზებული/ Наземные транспортно-

технологические средства (Бакалавр Инженерии и Технологии Механики авториз.) 

16. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია (მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის 

ბაკალავრი); Инженерия и технология механики (Бакалавр Инженерии и Технологии 

Механики)  

17. არქიტექტურა (არქიტექტურის ბაკალავრი); Архитектура  (Бакалавр Архитектуры / 

Архитектура )      

18. საერთაშორისო ურთიერთობები (სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი 

საერთაშორისო ურთიერთობებში); Международные отношения (Бакалавр социальных 

наук по международным отношениям)   

19. ბიზნესის ადმინისტრირება (ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი); 

Администрирование бизнеса  (БакалаврАдминистрирование бизнеса) 



20. ჟურნალისტიკა (სოციალური მეცნიერების ბაკალარი მასობრივ კომუნიკაციაში); 

Журналистика (Бакалавр социальных наук в журналистике) 

21. ინფორმატიკა (ინფორმატიკის ბაკალავრი); Информатика (Бакалавр информатики) 

22. საინჟინრო ფიზიკა (საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი); Инженерная физика (Бакалавр 

инженерной физики) 

23. მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ–ინჟინერინგი 

(ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ბაკალავრი); 

Системы управления , автоматизация и тест-инженеринг  (Бакалавр по специальности 

приборостроение, автоматизация и системы управления )  

 

III. საბაკალავრო პროგრამები (ინგლისური) 

 
1. მეტალურგია (ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში); Metallurgy (Bachelor of 

Metallurgy) 

2. მექანიკის ინჟინერია (მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი); 

Mechanical Engineering  (Bachelor in the specialty Mechanical Engineering) 

3. ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და 

მართვის სისტემების ბაკალავრი) /ავტორიზებული/; Biomedical Engineering 

(Bachelor of Engineering in Instrumentation, Automation and Control Systems) 

4. გამოთვლითი მათემატიკა (მათემატიკის ბაკალავრი); Computational Mathematics 

(Bachelor of mathematics) 

5. საინჟინრო ფიზიკა (საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი); Engineering Physics (Bachelor of  

Engineering Physics) 

6. დიზაინი (ხელოვნების ბაკალავრი დიზაინში); Design (Bachelor of Fine Arts in Design) 

 

      7. ქიმია/ბიოქიმია (1)მეცნიერებათა ბაკალავრი ქიმიაში ამერიკის ქიმიური საზოგადოების 

სერტიფიკატით და 2) მეცნიერებათა ბაკალავრი ქიმიაში ბიოქიმიის განხრით.  /სან 

დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/;Chemistry and Biochemistry  (Major in chemistry 

with the B.S. degree in applied arts and sciences with the Certificate of the American Chemical 

Society.  

Major in chemistry with the B.S. degree in applied arts and sciences with emphasis in 

biochemistry.) SDSU/Georgia 

 



8. ელექტრული ინჟინერია  (მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი ელექტრულ ინჟინერიაში)  

/სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/; Electrical Engineering (Bachelors Degree In 

Electrical Engineering Program)  SDSU/Georgia  
 

9. კომპიუტერული ინჟინერია (მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი კომპიუტერულ             

     ინჟინერიაში) /სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/;  Computer Engineering Program 

(Bachelors Degree In Computer Engineering Program) SDSU/Georgia  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 


