
დანართი 2 

 

 

მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა მიერ  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

1. პირადობის მოწმობის  ასლი; 

2. სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის). 

3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით; 

4. პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების (პირველადი ჩარიცხვის; სტატუსის შეჩერების/ აღდგენის/ შეწყვეტის) 

დამოწმებული ასლები;  

5. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში); 

6. ბაკალავრმა - საშუალო განათლების ატესტატის ასლი;  

მაგისტრანტმა - ბაკალავრის დიპლომის  ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ასლი (იხ. შენიშვნა);  

დოქტორანტმა – მაგისტრის დიპლომის  ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ასლი(იხ. შენიშვნა). 

 

 

 

 

 

 

 

 



შენიშვნა: ქვემოთ ჩამოთვლილ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა მიერ  

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია მიიღება შესაბამისი სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობების 

გათვალისწინებით. 

N 
სამაგისტრო 

საგამანათლებლო პროგრამა 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

1 

გარემოსდაცვითი ინჟინერია 

ბაკალავრის   დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

05 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა;  

06 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები; 

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა;  

08 სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია 

2 

ფარმაცია 

 

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

09 ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა; 

06 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები; 

05 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა;  

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა;  

08 სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია 

3 

მეტალურგია 

 

ბაკალავრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

05 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა;  

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა 

4 

მასალათმცოდნეობა 

 

ბაკალავრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

06 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები;  

05 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა;  

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა 

5 
არქიტექტურა 

არქიტექტურის ბაკალავრის  დიპლომი  

 

6 
სამართალი 

სამართლის ბაკალავრი დიპლომი 

 



  

 

N 
სადოქტორო 

საგამანათლებლო პროგრამა 
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

1 
სამხედრო ინჟინერია 

 

მაგისტრის ან მას თან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დიპლომი ინჟინერიის 

მიმართულებით, შეიარაღებული ძალების უფროსი და უმაღლესი წოდების ოფიცრები, ასევე ის 

ოფიცრები, რომელთა სამსახურებრივ ფუნქციებში შედის სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფის 

საკითხებიც; 

 

2 
მეტალურგია 

 

მაგისტრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

05 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა;  

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა 

3 
მასალათმცოდნეობა 

 

მაგისტრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

05 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა;  

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა 

4 
ტრანსპორტი 

 

მაგისტრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა. 

 

მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია 

 

მაგისტრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან:  

07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა. 

5 არქიტექტურა არქიტექტურის მაგისტრის  დიპლომი   

6 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

მაგისტრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დოკუმენტი  სოციალურ 

და პოლიტიკურ მეცნიერებებში, სამართალში ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 



7 
ინფორმატიკა 

 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკის, საინჟინრო, ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო, ეკონომიკის სპეციალობებით 

 


