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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

     ”ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის” დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწა-

ვლის უფლება აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. მხე-

დველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწი-

ლეობა, სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები (სერთი-

ფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.).  

     პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს: კვლევითი პროექტი, სადაც გამოიკვეთება 

აპლიკანტის კვლევის მიზანი და მიმართულება; ასევე, ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის და-

მადასტურებელი  შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატი, ან უნდა ჩააბაროს გამოცდა სტუ-ს საგა-

მოცდო ცენტრში. აპლიკანტს, რომელსაც უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ინგლისურ ენაზე, 

სერტიფიკატის წარმოდგენა ან გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვება. 

     ინგლისურ ენაში დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში აპლიკანტი გადის გასაუბრებას 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

     დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის პირობები განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე: 

https://gtu.ge/Learning/doq debuleba.php 

     პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

     პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვ-

რული წესის შესაბამისად. 

 

პროგრამის აღწერა 

      პროგრამა შედგენილია ECTS ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემით. 1 კრედიტი უდრის 

25 საათს, რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები.  

კრედიტების განაწილება წარმოდგენილია პროგრამის სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 

არანაკლებ 3 წელიწადი (6 სემესტრი). 55 კრედიტი ეთმობა სასაწავლო კომპონენტს. მათ შორის 5 

კრედიტი არჩევითი სასწავლო კურსებია. 

   პროგრამის სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია: სამეცნიერო კომუნიკაციის 

ტექნიკა - 4 კრედიტი; სწავლების მეთოდები - 6 კრედიტი; პროფესორის ასისტენტობა - 10 კრედიტი.  

სავალდებულო სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი; 

     პირველი სემესტრი მოიცავს სასწავლო კომპონენტის  სავალდებულო ორ ელემენტს (4 და 6 

კრედიტი) და პროგრამასთან დაკავშირებულ ოთხ სპეცკურს (20 კრედიტი). 

      მეორე სემესტრი - მოიცავს პროგრამასთან დაკავშირებულ ორ სპეცკურსს (5 და 5 კრედიტი), 

არჩევით სასწავლო კურსს (5 კრედიტი),  პროფესორის ასისტენტობას (10 კრედიტი).   

    პროგრამის კვლევითი კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია: პროექტი/პროსპექტუსი  და 

კოლოქვიუმი - 1; კოლოკვიუმი - 2; კოლოკვიუმი - 3; წინასწარი დაცვა; დისერტაციის დასრულება და 

დაცვა. 

   დოქტორანტი კვლევითი კომპონენტების მომზადებას იწყებს მეორე სემეტრიდან: 

პროექტი/პროსპექტუსი; მესამე სემესტრი: კოლოკვიუმი - 1; მეოთხე სემესტრი: კოლოკვიუმი - 2; 

https://gtu.ge/Learning/doq%20debuleba.php
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მეხუთე სემესტრი: კოლოკვიუმი - 3; მეექვსე სემესტრი: დისერტაციის დასრულება და დაცვა. 

 

 სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად, დისერტაციის დაცვის დროს.  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტურანტურის დებულება და ,,დოქტურანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები და მათი შეფასების წესი“ 

დეტალურად იხილეთ სტუ-ს ვებ-გვერდზე:  

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

  

სასწავლო წელი შედგება ორი - საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრისაგან. შუასემესტრული და 

დასკვნითი/დამატებითი გამოცდების ვადები დგინდება ყოველი სემესტრის დასაწყისში რექტორის 

ბრძანებით ,,საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ 

საფუძველზე, რომელიც განთავსებულია სტუ-ს ვებ გვერდზე https://gtu.ge/Orders/ 

 

 

პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანია: 

•  მოამზადოს ადგილობრივ    და    საერთაშორისო    შრომის    ბაზარზე    ორიენტირებული,   

ინტერდისციპლინარულ მიდგომებზე, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნით, აგრეთვე 

არსებული გამოწვევების ახლებური გააზრების, კვლევის და საგანმანათლებლო პროცესის 

წარმართვის უნარებით აღჭურვილი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის კვალიფიციური 

მკვლევრები. 

• შეასწავლოს ქიმიურ-ტექნოლოგიური სისტემების მოდელირება, დაპროექტება, მასალის დამუშავება, 

თანამედროვე ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების გამოყენებით. 

• შეასწავლოს პროდუქტებისა და პროცესების ქიმიურ და ფიზიკურ ცვლილებებთან დაკავშირებული 

დაგეგმვა, დაპროექტება და განვითარება, რაც მოიცავს ქიმიური საწარმოების და ტექნოლოგიური 

კონტროლის სისტემების დაგეგმვა/პროექტირებას. 

• მაღალკვალიფიციური და მოტივირებული სპეციალისტების მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის 

პოტენციალის და ქიმიურ-ბიოლიგიური ინჟინერიის დარგების კონკურენტუნარიანობის ზრდას, 

სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების ნაერთთა და მასალების მიღება-გადამუშავების 

ახალი/ინოვაციური ალტერნატიული პროდუქტების ტექნოლოგიის და კვლევის მეთოდების შექმნით. 

 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

1. თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევების კრიტიკული ანალიზის და შეფასების საფუძველზე კვლე-

ვითი და პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის 

ახალი იდეების გენერირება, მათ შორის დისციპლინათაშორის კვლევებში; 

2.  ექსპერიმენტირებს ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დარგში ფუნდამენტური და გამოყე-

ნებითი სამეცნიერო კვლევების ჩატარებით; 

3. აჩვენებს ანალიზისადმი. განზოგადოებისადმი და საჯარო წარდგინებისადმი მზადყოფნას, 

მათ შორის უახლესი სამეცნიერო კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით; 
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4. განიხილავს კვლევის ახალ მეთოდებს და განაზოგადებს დამოუკიდებელ სამეცნიერო-

კვლევით საქმიანობაში ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროში;  

5.   იყენებს თანამედროვე ლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ ბაზას ქიმიური და ბიოლოგიური 

ინჟინერიის აქტუალური საკითხების გადასაჭრელად, განვითარების ტენდენციების შესაფასებლად, 

პროდუქტებისა და პროცესების ქიმიურ და ფიზიკურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ 

დაგეგმვისთვის, დაპროექტებასა და განვითარებისათვის; 

6. ორგანიზირებს პედაგოგიური საქმიანობის წარმართვისათვის; ლექცია-სემინარების, ლაბორა-

ტორიული სამუშაოების, სამეცნიერო კვლევების რეცენზირების, პუბლიკაციების მომზადები-

სათვის. 

7. წარმართავს ინფორმაციის ძიებას, განზოგადებას და ანალიზს მასალების სტრუქტურისა და 

თვისებების მართვისათვის მახასიათებლების საჭირო კომპლექსის მისაღებად; 

8. სწავლის თანამედროვე მეთოდების სისტემური ანალიზის საფუძველზე კრიტიკულად აფასებს 

სასწავლო პროცესში არსებულ წინააღმდეგობრივ იდეებსა და მიდგომებს, სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლების პრინციპებიდან გამომდინარე; 

9. შეიმუშავებს ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის ახლებურ კვლევით და ანალიტიკურ 

მეთოდებს და მიდგომებს, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება 

საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

10. აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით და ინტერდისციპლინური კვლევის 

სფეროში დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ინოვაციური მეთოდების გათვალისწინებით 

ამზადებს კვლევით პროექტებს ქიმიური და ბიოლოგიური იმჟინერიის სფეროში. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები  

 ლექცია   სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)  პრაქტიკული   ლაბორატორიული             

სამეცნიერო-თემატური სემინარი  დამოუკიდებელი მუშაობა  კონსულტაცია           კვლევითი 

კომპონენტი   დისერტაციის გაფორმება   დისერტაციის დაცვა 

სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ მოცემული შესაბამისი აქტივობები, რომელიც ასახულია 

შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში): 

 

დისკუსია/დებატები,  თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება,   შემთხვევების შესწავლა (Case study) 

გონებრივი იერიში (Brain storming),  დემონსტრირების,  დედუქციური,  ანალიზის,  სინთეზის,  

ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი,  წერითი მუშაობის,  ახსნა-განმარტებითი,  ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება ,  პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია,   გონებრივი იერიში (Brain 

storming) .     

სწავლება-სწავლისმეთოდებისდაშესაბამისიაქტივობების შესახებდეტალური ინფორმაცია მოცემულია 

სტუ-ის ვებგვერდზე:   

https://gtu.ge/quality/Files/Pdf/metodebi%20da%20aqtivobebi%20(1).pdf 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 

 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება: 

დადებითი შეფასებებია: 

• (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა; 

• (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 

• (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 

• (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 

• (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა. 

უარყოფითი შეფასებებია: 

• (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი/კომპონენტების შეფასება:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 

აღემატება; 

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს 

აკმაყოფილებს; 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს 

მაინც აკმაყოფილებს; 

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების 

შეფასების წესის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ბმულზე: 

https://gtu.ge/Learning/pdf/danarTi_3_Sefasebis_wesi.pdf  

     დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის შეფასება ხდება 

ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით.   

 

დასაქმების სფერო: 

• უმაღლეს სასწავლებლებში და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ; 

• სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში;  

• დიაგნოსტიკურ და კვლევით ლაბორატორიებში;  

https://gtu.ge/Learning/pdf/danarTi_3_Sefasebis_wesi.pdf
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• ქიმიური და  ბიოლოგიური პროფილის საწარმოებში პროცესების მართვა და კონტროლი.  

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება სტუდენ-

ტებისათვის ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი მატერიალურ-

ტექნიკური  რესურსი. 

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი სახელმძღვანელო და მეთოდური 

ლიტერატურით. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს უზრუნველყოფს სასწავლო კურსების 

სილაბუსებით გათვალისწინებული შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული სახელმძღვანელოებით, 

სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო ლიტერატურით, აგრეთვე ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის 

მონაცემთა ბაზით და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე http://opac.gtu.ge/განთავსებული ელექტრონული 

კატალოგით.  

პროგრამა  უზრუნველყოფილია ადამიანური და მატერიალური რესურსებით. 

 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 14 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

 

№ 

სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები  

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი Шწელი 
   

სემესტრი 

I II III IV V VI 

1 
სამეცნიერო კომუნიკაციის 

ტექნიკა 
არ აქვს 4      

2 

ქიმიურ ნივთიერებათა 

შედგენილობის, აღნაგობის და 

მათი გარდაქმნების შესწავლის 

ინსტრუმენტული მეთოდები 

არ აქვს 5      

3 სწავლების მეთოდები არ აქვს 6      

4 ქიმიური წარმოების ინჟინერინგი არ აქვს 5      

5 

ქიმიური და ბიოლოგიური 

ინჟინერიის თანამედროვე 

ასპექტები  

არ აქვს 5      

6 ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგია  არ აქვს 5      

7 

მასალათა მიღების, თვისებათა 

პროგნოზირების და ექსპერიმენტ-

ის დაგეგმვის მეთოდები 

ქიმიურ ნივთიერებათა 

შედგენილობის, აღნაგო-

ბის და მათი გარდაქმნე-

ბის შესწავლის ინსტრუ-

მენტული მეთოდები. 

ქიმიური წარმოების 

ინჟინერინგი 

 5     

8 
თანამედროვე სამრეწველო 

კატალიზი 

ინდუსტრიული ბიოტექ-

ნოლოგია; ქიმიური და 

ბიოლოგიური ინჟინერი-

ის თანამედროვე ასპექ-

 5     

http://opac.gtu.ge/
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ტები 

9 პროფესორის ასისტენტობა სწავლების მეთოდები  10     

10 არჩევითი სასწავლო კურსები   

5 

    

10.1 

არაორგანული და ორგანული 

კომპოზიციური მასალებისა და 

ნაკეთობების წარმოების თავისე-

ბურებანი 

ქიმიურ ნივთიერებათა 

შედგენილობის, აღნაგო-

ბის და მათი გარდაქმნებ-

ის შესწავლის ინსტრუ-

მენტული მეთოდები 

     

10.2 
ბიომიმეტიკური პოლიმერები და 

მათი გამოყენება ბიომედიცინაში 

ქიმიური წარმოების 

ინჟინერინგი; ინდუსტ-

რიული ბიოტექნოლო-

გია; 

     

10.3. 

ელექტროქიმიური პროცესები ნა-

ნო და მაკრო მასალების სინთეზ-

ში 

ქიმიური და ბიოლოგიუ-

რი ინჟინერიის თანამედ-

როვე ასპექტები 

     

10.4 
გარემოს დაცვითი ქიმიური და 

ბიოლოგიური ტექნოლოგიები 

ქიმიური წარმოების ინ-

ჟინერინგი; ქიმიურ ნივ-

თიერებათა შედგენილო-

ბის, აღნაგობის და მათი 

გარდაქმნების შესწავლის 

ინსტრუმენტული მეთო-

დები 

     

10.5 

მაღალტემპერატურული 

პროცესები ფუნქციონალური 

დანიშნულების თანამედროვე 

მასალების ინჟინერიაში  

ქიმიური წარმოების 

ინჟინერინგი; ქიმიურ 

ნივთიერებათა შედგენი-

ლობის, აღნაგობის და 

მათი გარდაქმნების შეს-

წავლის ინსტრუმენტუ-

ლი მეთოდები 

     

 სასწავლო კომპონენტები  30 25     

 კვლევითი კომპონენტები  
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ საგნის კოდი სასწავლო კომპონენტი 

E
ST

S 
კრ

ედ
ი

ტ
ი

/ს
აა

თ
ი

 

საათი 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 (

ჯ
გ

უ
ფ

ში
 მ

უ
შა

ო
ბ

ა)
 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

შუ
ას

ემ
ეს

ტ
რ

უ
ლ

ი
 გ

ამ
ო

ც
დ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 მ

უ
შა

ო
ბა

 

1 
EDU10312 
G1-LS 

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა 4/100 15 15   2 4 64 

2 
EET16404 
G2-LS 

ქიმიურ ნივთიერებათა შედგენილო-

ბის, აღნაგობის და მათი გარდაქმნე-

ბის შესწავლის ინსტრუმენტული 

მეთოდები 

 5/125 

 

   15 

 

30 

   

1 

 

2 

 

77 

3 
EDU10213 
G1-LS 

სწავლების მეთოდები  6/150 
  30 30   1 2 87 

4 
EET17404G2

-LS 
 ქიმიური წარმოების ინჟინერინგი 5/125 

  15 30   2 2 76 

5 
EET16604G2

-LS   

ქიმიური და ბიოლოგიური  

ინჟინერიის თანამედროვე  

ასპექტები 

5/125 

     

   15 

 

30 

   

2 

 

2 

 

76 

6 
EET17304G2

-LP 

ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგია 5/125 15 
 

30  1 2 77 

7 
EETI650 
4G2-LS 

მასალათა მიღების, თვისებათა 

პროგნოზირების და ექსპერიმენტის 

დაგეგმვის მეთოდები 

5/125 

 

30 

 

15 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

76 

8 
EET17504G2

-LS 
თანამედროვე სამრეწველო 

კატალიზი 

5/125 15 30   2 2 76 

9 
PHS37403 
G2-R 

პროფესორის ასისტენტობა 
10/250 

   
75 2 2 171 

10  არჩევითი საგნები         

10.1 
EET17604G2

-LS 

არაორგანული და ორგანული კომ-

პოზიციური მასალებისა და ნაკეთო-

ბების წარმოების თავისებურებანი 

 

5/125 

 

15 

 

30 

   

1 

 

2 

 

77 

10.2 
EET17704G2

-LP 
ბიომიმეტიკური პოლიმერები და 

მათი გამოყენება ბიომედიცინაში 

5/125 15  30  1 2 77 

10.3 
EET17804G2

-LS 
ელექტროქიმიური პროცესები ნანო 

და მაკრო მასალების სინთეზში 

5/125 15 30   1 2 77 

10.4 
EET17904G2

-LS 
გარემოს დაცვითი ქიმიური და 

ბიოლოგიური ტექნოლოგიები 

5/125 15 30   2 2 76 

10.5 EET18004G2 მაღალტემპერატურული პროცესები 5/125 15 30   1 2 77 
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-LS ფუნქციონალური დანიშნულების 

თანამედროვე მასალების ინჟინერი-

აში 

 
პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები                                                    თეიმურაზ ჭეიშვილი 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   მამუკა მაისურაძე 

სამსახურის ხელმძღვანელი 

 

ფაკულტეტის დეკანი   ნუგზარ წერეთელი 

 

მიღებულია  

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

4   ივლისი   2012  წ. 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                                                              დავით მახვილაძე 

 

    მოდიფიცირებულია 

ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 

24 დეკემბერი 2020   წელი 
 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                                             ნუგზარ წერეთელი 

 

 


