საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამებზე
ტესტირების კომისიის
სხდომის ოქმი № 1
ქ.თბილისი
2013 წლის 5 ოქტომბერი
ესწრებოდნენ: კომისიის 6 წევრიდან 6 წევრი.
დღის წესრიგი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
შემდგომ
საფეხურებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი აპლიკანტებისათვის სტუ-ს მიერ
ორგანიზებული ტესტირების შედეგების შესახებ.
მოისმინეს: კომისიის თავჯდომარის ქალბატონ ლალი ღოღელიანის ინფორმაცია
სტუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე
გადასასვლელი ტესტირების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ ტესტირება ჩატარდა 2013
წლის 4 და 5 ოქტომბერს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული ,,საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ტესტირების პროცედურის“ მოთხოვნათა სრული დაცვით. ტესტირება გაიარა 136
აპლიკანტმა. შედეგები წარმოდგენილია უწყისების სახით.
აზრი გამოთქვეს: ქალბატონებმა. ი.კლიმიაშვილმა, თ. ცერცვაძემ, ნ. ჩორხაულმა,
ნ.აროშვილმა, ბატონმა - თ. კუპატაძემ.
დაადგინეს: დამტკიცდეს სტუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების
შემდგომ საფეხურზე გადასასვლელი ტესტირების შედეგები წარმოდგენილი
სახით.(დანართები 1- 8)

ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი მე-5 საფ.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

გვარი და სახელი
თათელაძე გრიგოლ
თათრიშვილი გურამ
ლეჟავა გია
ჭაობაშვილი გიორგი
თედო ახალაური
ნიკა ბარტკულაშვილი
გიორგი გოცირიძე
დავით ზაქაიძე
გიორგი ნატმელაძე
დაჩი სხილაძე

პირადი ნომერი
15001025746
36001045870
56001024582
24001046412
20001062876
28001111214
01005031929
01001091530
04001014354
01027072888

ქულა
90
90
არ გამოცხადდა
100
80
არ გამოცხადდა
90
100
80
90

ელექტრომექანიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6

გვარი და სახელი
გიგა ასკურავა
გიორგი გერგაია
შოთა ზოიძე
ბექა კურტანიძე
თორნიკე დალაქიშვილი
გიორგაძე მემუკა

პირადი ნომერი
01019077756
62009005704
33001078432
38001042393
22001023477
21001027510

ქულა
არ გამოცხადდა
90
არ გამოცხადდა
90
არ გამოცხადდა
80

სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6

გვარი და სახელი
შოთიკო ადუაშვილი
ალექსანდრე გუმბარიძე
გიორგი სოზიაშვილი
მამუკა ფოჩხუა
გიორგი ჩადუნელი
ბაქარი ჭუმბურიძე

პირადი ნომერი
15001025122
01008062470
01508064149
29001037192
24001021548
25001037263

ქულა
85
85
90
არ გამოცხადდა
85
90

რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურების და ექსპლუატაციის ოპერატორი
მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

გვარი და სახელი
გიორგი მამულაძე
გოგიაშვილი გიორგი
გოჩიაშვილი კახი
დათუაშვილი დავითი
თეთრაძე დავით
იობაშვილი გიორგი
ქავთარაძე კახა
ციცქიშვილი ნიკა

პირადი ნომერი
12001097711
22001022788
43001036536
35001115438
01017049188
54001058031
16001032110
57001054320

ქულა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა

მშენებლობის მწარმოებელი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

გვარი და სახელი
დაბრუნდაშვილი ზურაბი
რეხვიაშვილი გრიგოლ
გურული აკაკი
პაპუკაშვილი ზურიკო
ქართველიშვილი თამაზ
ბეგაშვილი ვანიკა
კაციტაძე კობა
ჩხიტუნიძე უჩა
გუდიაშვილი სანდრო
თადიაშვილი ილია

პირადი ნომერი
57001054663
34001008997
38001047188
45001035478
57001055220
45001035643
45001054324
38001042453
24001044801
45001035926

ქულა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
90
90
არ გამოცხადდა
90

ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსი მე-5 საფ.
№
1

გვარი და სახელი
დემეტრაშვილი გურამი

პირადი ნომერი

ქულა
არ გამოცხადდა

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4

გვარი და სახელი
ნოზაძე სერგო
ჭიჭიაშვილი გიორგი
გოგელია გიორგი
ლევან ყოლბაია

პირადი ნომერი
01001083621
08001033400
26001031962
62009003792

5
6
7
8
9
10
11
12

გიორგი ფუტკარაძე
გიორგი ონიანი
ანა ოსეფაშვილი
აკაკი პაპაშვილი
ომარ სოზიაშვილი
ნატმელაძე საბა
გუდაძე გიორგი
ბუჩუკური თორნიკე

18001067542
35001113420
01408066333
01005036773
01001082008
04001014349
57001054585
14001022879

ქულა
80
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
80
100
100
100
100
100
90
90
90

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5

გვარი და სახელი
ფოცხვერაშვილი გოგა
დემეტრე ლომიძე
გიორგი მურადაშვილი
გიორგი პატაშური
თორნიკე ღვინიაშვილი

პირადი ნომერი
18001062363
35001111305
59001108000
31001054923
24001049044

ქულა
არ გამოცხადდა
90
90
100
90

სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4

გვარი და სახელი
გოგაშვილი ივერი
კაციტაძე ლაშა
კახიშვილი გაგი
ლაზარიაშვილი ზურაბი

პირადი ნომერი
13001028262
35001115226
57001056024
01611099011

ქულა
90
არ გამოცხადდა
70
90

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

გვარი და სახელი
თავდიაშვილი საბა
ბექა გიორგაძე
სანდრე გოგნაძე
გიორგი დოლიძე
გიორგი სარქისოვი
ნატა სურმავა
ვაჟა ცუხიშვილი
ნონა ხახიშვილი
გიორგი ხურციძე

პირადი ნომერი
33001078925
33001080317
56001023341
33001074005
01005038955
01005032300
01001094334
01019078135
33001073877

ქულა
არ გამოცხადდა
100
100
90
90
90
90
90
90

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი
№
1
2
3
4

გვარი და სახელი
კალმახელიძე თომა
მარიკა მამულაშვილი
თინათინ ფოცხვერაშვილი
ნიკა შოთნიაშვილი

პირადი ნომერი
34001008417
33001079849
18001061802
24001046831

ქულა
არ გამოცხადდა
98
98
95

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-5 საფ.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

გვარი და სახელი
ჯანაშვილი გიორგი
თეონა გვარმიანი
გურამი გურეშიძე
ნათია კვიციანი
გურამ ლაზარაშვილი
ცისნამი ლომიძე
ვახტანგი მურღულია
მარიამ მწითური
მარიამი ფოლადიშვილი
გიორგი ტურაშვილი
გიორგი ქისიშვილი
თეონა ღვინიაშვილი
მარინე წამალაიძე
სოფიო წოწინაშვილი

პირადი ნომერი
01524091628
15001022570
62002004713
01017042579
01001069946
57001060518
39001044598
01008058269
15001025111
01011091576
59001127811
01005033361
01019083852
31001055556

ქულა
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

15
16
17

ომარი ჭყონია
გალუსტაშვილიო სოსო
შალიკაშვილი ლაშა

33001075235
59001107735
01011085213

100
100
100

პირადი ნომერი
10001067926
13001064898
13001064897
24001044478
01001085835
59003004027
14001028851

ქულა
არ გამოცხადდა
100
100
100
არ გამოცხადდა
100
100

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6
7

გვარი და სახელი
ბახტურიძე დავით
ტაბლიაშვილი დემეტრე
ტურაშვილი ლევანი
ქარქუსაშვილი ჯემალ
ქიმერიძე იოსებ
ჯოჯიშვილი მამუკა
ღუდუშაური ტარიელი

ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების სპეციალისტი მე-5 საფ.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

გვარი და სახელი
ვარდოშვილი თამუნა
კავლელაშვილი მანანა
ილურიძე მაია
ნინო არუნაშვილი
თამარი ბალახაშვილი
ნინა ბელიევი
დალი გაბარაშვილი
მაკა გიორგაძე
ხათუნა გუჯეჯიანი
მილანა ვარდაია
ლია თხელიძე
მარიამ კობაური
სოფიკო კომლაძე
მარეხი კოტუა
ნინო მელაძე
მზია ნაუაშვილი
უშანგი ოქრიაშვილი
ნათია ფოფხაძე
თეონა წიკლაური
ქრისტინე ხარაბაძე
თეონა ხუჭუა
მზევინარ ჭაღალიძე
ნინო ბეჟიტაშვილი
თამარ წიკლაური
რუსუდან გრიგოლაშვილი
ლუტიძე დიმიტრი

პირადი ნომერი
08001038041
15001024830
01024086298
01027075402
01027070467
01027060852
01027080375
56001025373
30001009372
62013002465
35001121569
24001049935
38001044605
62309009680
24001044945
01001093363
01001049558
01027084912
35001113424
60001080793
35001116161
46001022113
35001114651
01027084908
24001049974
01311099524

ქულა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა
90
90
100
100
100
100
100
არ გამოცხადდა
100
100
100
100
90
90
90
100
90
100
100
100
100
100
90

პირადი ნომერი
36001052359
08001033059
57001058836
60001148454
01005029796
46001021747

ქულა
90
90
არ გამოცხადდა
100
90
100

არქიტექტორ-ტექნიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6

გვარი და სახელი
დოლენჯაშვილი დავითი
კივნიშვილი ლია
ფუტკარაძე ლაშა
გოგიბერაშვილი გიორგი
ძაგნიძე კაკი
ჭაღალიძე ზაზა

7
8
9
10
11

ანზორი ზამთარაძე
დავით მესტვირიშვილი
გიორგი ნიორაძე
ლაშა საჯაია
გიორგი ჩანადირი

37001053742
01024082742
38001042355
46001022246
31001052267

80
90
100
80
80

ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4

გვარი და სახელი
ბაღდავაძე გურამ
ბერიაშვილი მიხეილ
მურადაშვილი გიორგი
მახარაშვილი ავთანდილ

პირადი ნომერი
11001029442
24001047906
22001022565
59005000120

ქულა
100
100
100
100

პირადი ნომერი
10001064958
01005037662
47001045130

ქულა
90
არ გამოცხადდა
არ გამოცხადდა

გეოლოგ-ტექნიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2
3

გვარი და სახელი
გასვიანი გივი
შავერდაშვილი ლაშა
გოზალიშვილი ვალერიან

წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი მე-5 საფ.
№
1
2
3

გვარი და სახელი
ალიევი გიორგი
ბერუაშვილი ემზარ
ნარმანია პალიკო

პირადი ნომერი
22001024703
43001040855
62004027472

ქულა
100
100
100

სარკინიგზო გადამზიდავი მე-4 საფეხური

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

გვარი და სახელი
მეფარიშვილი გიორგი
სტურუა თამთა
ხუჭუა მერაბ
ქურხული დავით
ფერაძე გიორგი
გელაშვილი დემეტრე
დავით გელაშვილი
გელაშვილი გოჩა
გიგაშვილი გიორგი

პირადი ნომერი
37001048858
17001028824
37901061236
36001049388
01705049727
57001055191
57001055193
57001050797
57001055727

ქულა
90
90
90
90
90
90
90
90
100

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2
3
4
5
6

გვარი და სახელი
გოგობერიშვილი ანა
საყვარელაშვილი გიორგი
ტენტერაშვილი თეონა
წიქარიშვილი თორნიკე
ჯაფარიძე ანნა
კოპალიანი თებრო

პირადი ნომერი
35001123037
14001026052
24001045865
11001032766
61006069803
62003016625

ქულა
100
100
100
100
100
100

პირადი ნომერი
5200102562

ქულა
არ გამოცხადდა

პირადი ნომერი
15001027873
44001005376

ქულა
არ გამოცხადდა
80

სამთო ტექნიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2

გვარი და სახელი
ოქუაშვილი ალექსი

სამთო ელექტრომექანიკოსი მე-5 საფ.
№
1
2

გვარი და სახელი
ზურაბიშვილი გელა
გომიაშვილი გიორგი

წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი მე-4 საფეხური
№
1
2
3
4
5
6
7
8

გვარი და სახელი
ზაალიშვილი დიმიტრი
ბაბერაშვილი ირაკლი
ბაბერაშვილი ივანე
ბირკაძე ლევანი
დოლიძე გივი
გოგოლაძე ვასილი
ბლიაძე გიორგი
ჭაბაშვილი გიორგი

პირადი ნომერი
01003009749
01011087979
01011086960
11001008339
46001022488
11001029414
11001010859
01024079738

ქულა
100
100
100
100
100
100
100
100

მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრატორი
№
1
2
3
4
5
6

გვარი და სახელი
ჩეკურიშვილი ზურაბი
ღუღუნიშვილი მიშიკო
ბედოშვილი ნინო
ანანიძე ხვიჩა
ჯოჯუა მირზა
ელიზბარაშვილი გიორგი

კომისიის თავჯდომარე:

კომისიის წევრები :

პირადი ნომერი
08001036392
54001056781
01524092436
61006066028
26001034448
01008044990

ლ.ღოღელიანი

ი.კლიმიაშვილი

ნ. აროშვილი
თ. კუპატაძე
თ. ცერცვაძე
ნ. ჩორხაული

ქულა
90
90
90
90
90
90

