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სამაგისტრო  პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და უცხო ენაში
გასაუბრების კომისიების შემადგენლობის შესახებ

 
 „სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის №227 ბრძანების, სტუ-ის წესდებისა და სტუ-ის
2022 წლის 4 აგვისტოს N873559, N873599 და 2022 წლის 5 აგვისტოს N877259 ბრძანებების
შესაბამისად:

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 2022/2023 სასწავლო
წლისათვის შეიქმნას მაგისტრატურის სასპეციალიზაციო საგამოცდო კომისიები შემდეგი
შემადგენლობით:

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - „არქიტექტურა“
საგამოცდო კომისია:

ნინო იმნაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
გია ნაცვლიშვილი - პროფესორი, კომისიის მდივანი;
ნინო ხაბეიშვილი - პროფესორი, კომისიის წევრი;
მარიკა ფოჩხუა - პროფესორი, კომისიის წევრი;
მედეა მელქაძე - პროფესორი, კომისიის წევრი.
დავით ბოსტანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
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7.  გიორგი წულუკიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი.

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
სამაგისტრო პროგრამა - „დიზაინი“
საგამოცდო კომისია:
      1. გიორგი ხატიაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
      2. მარიამ სამარღანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი;
      3. მაია ნანობაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი კომისიის წევრი.
 
2. 2022/2023 სასწავლო წლისათვის შეიქმნას უცხო ენაში გასაუბრების კომისია (იმ
აპლიკანტთათვის, რომლებმაც განაცხადი შემოიტანეს ქიმიური ტექნოლოგიებისა და
მეტალურგიის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემებისა და საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების იმ სამაგისტრო
პროგრამებზე სადაც პროგრამაზე დაშვების წინაპირობის მოთხოვნის შესაბამისად ვერ
წარმოადგინეს უცხო ენის B2. დონის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი) შემდეგი
შემადგენლობით:
 
გასაუბრების კომისია უცხო ენაში:
         1.     მირანდა ბერიშვილი - (ინგლისური ენა), კომისიის თავმჯდომარე;
         2.     ხათუნა ტაბატაძე - (რუსული ენა), კომისიის მდივანი;
         3.     რუსუდან თაბუკაშვილი - (გერმანული ენა), კომისიის წევრი.
         4.     თინათინ ღარიბაშვილი - (ფრანგული ენა), კომისიის წევრი.
 
 
3. ბრძანება განთავსდეს სტუ-ის ვებგვერდზე და მისი გაცნობა დაინტერესებული
პირებისათვის უზრუნველყოს საქმის წარმოების დეპარტამენტმა.
 
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, N64

 
 
ვიცე-რექტორი
კლიმიაშვილი ლევან
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