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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

                       ბრძანება 
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                      თბილისი 

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საგამოცდო 

კომისიების შემადგენლობების შესახებ 

 

საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ, სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 

წლის 26 ივნისის №704 დადგენილების, ფაკულტეტის დეკანების მოხსენებითი ბარათების 

საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

 2013/2014 სასწავლო წლისათვის შეიქმნას ფაკულტეტებზე სამაგისტრო ნაშრომების 

დაცვის საგამოცდო კომისები შემდეგი შემადგენლობით: 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 
 

საგამოცდო  კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა 

სპეციალიზაცია: კომპიუტერული პროექტირება მშენებლობაში; 

                                     ნაგებობათა გამოცდა  და ტექნიკური ექსპერტიზა; 

კომისიის თავმჯდომარე - თამაზ ბაციკაძე, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - ჯუმბერ ნიჟარაძე, ასოცირებული პროფესორი, 

კომისიის წევრები: 

1. მურმან კუბლაშვილი - პროფესორი; 

2. რევაზ ცხვედაძე  - პროფესორი; 

3. მალხაზ წიქარიშვილი - პროფესორი; 

4. ვახტანგ ჭანკოტაძე  -  პროფესორი; 

5.    როინ იმედაძე -  პროფესორი; 

 

საგამოცდო   კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა 

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა; 

                                    გრუნტების მექანიკა და ფუძე-საძირკვლები; 

        მშენებლობის  ტექნოლოგია; 

                                                            საშენი მასალები ; 

კომისიის თავმჯდომარე - აგული სოხაძე, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - მაია ჭანტურია, ასოცირებული პროფესორი, 

კომისიის წევრები: 

1.  გუგა ჭოხონელიძე, პროფესორი; 

2. ზურაბ ეზუგბაია, პროფესორი; 

3. ანზორ ნადირაძე, პროფესორი; 

4. შახი ბაქანიძე, პროფესორი; 

5. ლია კახიანი, ასოცირებული პროფესორი; 
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საგამოცდო   კომისია №3 

სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა 

სპეციალიზაცია:  სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების   მშენებლობა; 

                                           ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროტექნიკური მშენებლობა; 

კომისიის თავმჯდომარე -ლალი ღოღელიანი,  პროფესორი 

კომისიის მდივანი - მარინა თოფურია, ასისტენტ- პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

1. ზურაბ გედენიძე, პროფესორი; 

2. ზურაბ დანელია, პროფესორი; 

3. ნოდარ  კოდუა, პროფესორი; 

4. მირიან ყალაბეგიშვილი, პროფესორი; 

5. ალექსანდრე ახვლედიანი, ასოცირებული პროფესორი; 

 

საგამოცდო  კომისია №4 

სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა 

სპეციალიზაცია:  წყალმომარაგება და წყალარინება; 

                                                        თბოგაზმომარაგება და ვენტილაცია; 

კომისიის თავმჯდომარე - გურამ სოსელია, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - ნათია მახარობლიძე, აკადემიური დოქტორი, 

კომისიის წევრები: 

1. ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი, პროფესორი; 

2. ზაურ ციხელაშვილი, პროფესორი; 

3. ზურაბ ზალიკაშვილი, ასოცირებული  პროფესორი; 

4. ოთარ ფურცელაძე, პროფესორი; 

5. მამული გრძელიშვილი, პროფესორი; 

 

საგამოცდო  კომისია №5 

სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა 

სპეციალიზაცია: ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა; 

     რკინიგზის მშენებლობა; 

                                                           საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა; 

კომისიის თავმჯდომარე - ენვერ მოისწრაფიშვილი, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - მარინა გრძელიშვილი ასოცირებული  პროფესორი, 

კომისიის წევრები: 

1.  მანანა მოისწრაფიშვილი, პროფესორი; 

2.  ნუგზარ რურუა, პროფესორი; 

3.  თამაზ ჭურაძე, პროფესორი; 

4.  ალექსანდრე ბურდულაძე, პროფესორი; 

5.  თენგიზ პაპუაშვილი, პროფესორი; 

 

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

 

საგამოცდო კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 

კომისიის თავმჯდომარე - ალექსანდრე რობიტაშვილი, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - მარინა ქურდაძე, ასოცირებული  პროფესორი;     

კომისიის წევრები: 
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1.  სერგო შავგულიძე, პროფესორი; 

2.  ნოდარ უღრელიძე, პროფესორი;       

3.  ჯემალ ბერიძე,  პროფესორი;       

4.  ჯანიკო ხუნწარია,  პროფესორი;       

5.  ნიკოლოზ აბზიანიძე, პროფესორი;       

 

საგამოცდო კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა:ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

სპეციალიზაცია:  თბოენერგეტიკა 

კომისიის თავმჯდომარე - ომარ  კიღურაძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ლუიზა პაპავა, ასოცირებული  პროფესორი;     

კომისიის წევრები: 

1.  ნანა კეჟერაძე, უფ. მასწავლებელი;       

2.  მარინა რაზმაძე, ასოცირებული  პროფესორი;       

3.  გია არაბიძე, პროფესორი; 

4.  თენგიზ ჯიშკარიანი,  პროფესორი;     

5.  გიორგი გიგინეიშვილი, ასოცირებული  პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №3 

სამაგისტრო პროგრამა:ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

სპეციალიზაცია: ჰიდროენერგეტიკა 

კომისიის თავმჯდომარე - იური ლომიძე,  პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ნათია კიკაჩეიშვილი, ასოცირებული   

კომისიის წევრები: 

1.  დიმიტრი ნამგალაძე, პროფესორი; 

2. ლენა შატაკიშვილი, ასოცირებული  პროფესორი;     

3. ჯემალ კილასონია, პროფესორი;       

4. გრიგოლ ხელიძე, სრული  პროფესორი;       

                       5. პავლე სამსონაშვილი, ასისტენტ პროფესორი. 

    

 

საგამოცდო კომისია №4 

სამაგისტრო პროგრამა:ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

სპეციალიზაცია: ელექტროენერგეტიკა ; 

კომისიის თავმჯდომარე -  შალვა ნაჭყებია, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი -  რამინ  ჩიხლაძე, ასოცირებული  პროფესორი;     

კომისიის წევრები: 

1. გურამ მახარაძე,  პროფესორი; 

2. მიხეილ რუხვაძე, პროფესორი;       

3. ედუარდ  გერსამია, პროფესორი;       

4.  თემურ  ბოდოკია, პროფესორი;       

5. მიხეილ სულაძე, ასოცირებული  პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №5 

სამაგისტრო პროგრამა:ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

სპეციალიზაცია: ელექტროენერგეტიკა 

(სამაგისტრო თემატიკა: ენერგეტიკული საწარმოების მენეჯმენტი) 

კომისიის თავმჯდომარე -  ნანა  სამსონია,   პროფესორი; 
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კომისიის მდივანი - მაკა  გუდიაშვილი,  ასოცირებული  პროფესორი;     

კომისიის წევრები: 

1. დავით  ჯაფარიძე, პროფესორი; 

2. ლალი ბოჭორიშვილი,  პროფესორი;       

3. მანანა  თოფურია, პროფესორი;       

4. ნინო ლორთქიფანიძე,  პროფესორი;       

                       5. გურამ ამყოლაძე, პროფესორი. 

  

საგამოცდო კომისია №6 

სამაგისტრო პროგრამა:ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

სპეციალიზაცია: ელექტრომექანიკა 

კომისიის თავმჯდომარე - ბადურ წუნაშვილი, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - გურამ ცხომელიძე, ასოცირებული  პროფესორი;     

კომისიის წევრები: 

1.  დემი ლაოშვილი,  პროფესორი; 

2. არჩილ ვაშაკიძე,  პროფესორი;       

3. მამუკა ქობალია,  პროფესორი;       

4. გივი შაველაშვილი,  პროფესორი;       

5. ჯიმშერ სირაძე,  ასოცირებული  პროფესორი;       

 

 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

 

საგამოცდო კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა:გეოლოგია 

სპეციალიზაცია: მინერალოგია; 

მადანთა და საბადოების გეოლოგია; 

კომისიის თავმჯდომარე - ბერდი ზაუტაშვილი, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - ხათუნა მიქაძე, ასოცირებული პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

1. ნოდარ ქაჯაია, პროფესორი; 

2. თამაზ ლომინაძე, პროფესორი; 

3. ნოდარ ფოფორაძე, პროფესორი; 

4. უჩა ზვიადაძე, პროფესორი; 

5. ირინე ფარადაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

6.   თეიმურაზ ბარაბაძე, პროფესორი 

 
საგამოცდო კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები 

სპეციალიზაცია: ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირების და 

შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები 

კომისიის თავმჯდომარე - ნანი ხუნდაძე, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - ვალერი ხითარიშვილი, პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

1. გურამ ვარშალომიძე, პროფესორი; 

2. ირაკლი გოგუაძე, პროფესორი; 

3. გიორგი დურგლიშვილი, პროფესორი; 

4. მიხეილ მაჭარაძე, პროფესორი; 
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5. ნიაზ ჯიქია, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №3 

სამაგისტრო პროგრამა: სამთო და გეოინჟინერია 

სპეციალიზაცია:  სამთო საქმე 

კომისიის თავმჯდომარე - ლეონ მახარაძე, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - მედეა ონიანი, ასოცირებული პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

1. ირაკლი გუჯაბიძე, პროფესორი; 

2. გურამ გოგია, პროფესორი; 

3. ნორინგ მოლოდინი,  ასოცირებული პროფესორი; 

4. როინ ენაგელი,  პროფესორი; 

5. უშანგი კავთიაშვილი, პროფესორი; 

6. მანანა ჯაფარიძე, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №4 

სამაგისტრო პროგრამა: უსაფრთხოების  ინჟინერია და რისკების შეფასება 

კომისიის თავმჯდომარე - ნაომ ბოჭორიშვილი, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - მზია ქიტოშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

1. თეიმურაზ კუნჭულია, პროფესორი; 

2. ნანა მაჭავარიანი, პროფესორი; 

3. ლუცინდა ჩხეიძე, პროფესორი; 

4. ნინო ჯვარელია, პროფესორი; 

5. ზაურ არაბიძე, პროფესორი; 

6. ნათელა მექვაბიშვილი, პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №5 

სამაგისტრო პროგრამა:საინჟინრო გეოდეზია 

კომისიის თავმჯდომარე - ვახტანგ აბაშიძე, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - დავით პაპავა, ასოცირებული პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

1. მურმან მესხი, ასოცირებული პროფესორი; 

2. ნაუმ ტურაბელიძე, პროფესორი; 

3. სულიკო ფირალიშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

4. სერგო ცუცქირიძე, მოწვეული პროფესორი; 

5. გიორგი ჭიაურელი, ასოცირებული პროფესორი. 

 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
 

საგამოცდო  კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია; 

სპეციალიზაცია ქიმიური ტექნოლოგია; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 

ტექნოლოგია; ბიოლოგიური ტექნოლოგია 

სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ეკოლოგია; 

კომისიის თავმჯდომარე - მარლენ მჭედლიშვილი , პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ლალი ქრისტესიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 
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კომისიის წევრები: 

1.  ნინო მუმლაძე, პროფესორი; 

2.  ლელა თოფურია, ასოცირებული პროფესორი; 

3.  ირაკლი სულაძე, ასოცირებული პროფესორი. 

    

საგამოცდო  კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა: მასალათმცოდნეობა; 

                                                                                    მეტალურგია; 

კომისიის თავმჯდომარე - მიხეილ ოქროსაშვილი, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ზურაბ საბაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1.   დავით თოფურია, პროფესორი; 

2.   ზურაბ სიმონგულაშვილი, პროფესორი; 

3.   ლევან ჩხიკვაძე, პროფესორი. 

 

საგამოცდო  კომისია №3 

სამაგისტრო პროგრამა: ფარმაცია 

კომისიის თავმჯდომარე - ილია გველესიანი,  

კომისიის მდივანი - ნანა გელოვანი, პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1.   მედეა ჩიქავა,ასოცირებული პროფესორი; 

2.   მანანა სირაძე, პროფესორი; 

3.   მერი ალანია,  პროფესორი. 

 

საგამოცდო  კომისია №4 

სამაგისტრო პროგრამა: ქიმია 

კომისიის თავმჯდომარე - თენგიზ წივწივაძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - მედეა წეროძე, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1.   ელიზბარ ელიზბარაშვილი, პროფესორი; 

2.   ჟუჟუნა პეტრიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

3.   ლუიზა თალაკვაძე, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო  კომისია №5 

სამაგისტრო პროგრამა: სასურსათო ტექნოლოგია 

კომისიის თავმჯდომარე - როზა ხუციშვილი, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - მარიკა ხომასურიძე, პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1.   თეიმურაზ ბუაჩიძე, პროფესორი; 

2.   მედეა ძეკონსკაია, ასოცირებული პროფესორი; 

3.   მალხაზ დოლიძე, აკად. დოქტორი. 
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 სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

 

საგამოცდო  კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა: ლოჯისტიკა; ტრანსპორტი 

სპეციალიზაცია: საავტომობილო ტრანსპორტი, სარკინიგზო ტრანსპორტი, 

სატრანსპორტო ლოჯისტიკა 

კომისიის თავმჯდომარე - ოთარ გელაშვილი, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - ნათია ბუთხუზი , ასისტენტ-პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

                  1.   ჯუმბერ იოსებიძე, პროფესორი; 

                  2.  ავთანდილ შარვაშიძე, პროფესორი; 

                  3.  გიორგი დობორჯგინიძე,  პროფესორი; 

                  4.  სერგო კარიპიდისი, პროფესორი; 

 

საგამოცდო  კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა: მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია 

სპეციალიზაცია: სამანქანათმშენებლო წარმოების ტექნოლოგია; მანქანათა მექანიკა, 

ტექნოლოგიური მანქანები და ავტომატიზებული კომპლექსები; 

სამაგისტრო პროგრამა: სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია 

 სპეციალიზაცია: საგამომცემლო-პოლიგრაფიული ტექნოლოგიები; მერქნული მასალების 

დამზადების და დამუშავების ტექნიკა და ტექნოლოგიები. 

კომისიის თავმჯდომარე - მანანა თალაკვაძე, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ირინე უგრეხელიძე, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. თამაზ მჭედლიშვილი პროფესორი; 

2. ჯუმბერ უფლისაშვილი, პროფესორი; 

3. ზაურ ჩიტიძე, პროფესორი; 

4. რაულ თურმანიძე,პროფესორი. 

 

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 

 

საგამოცდო  კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა:არქიტექტურა 

სპეციალიზაცია: შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება; 

კომისიის თავმჯდომარე -  გოჩა მიქიაშვილი, პროფესორი. 

კომისიის მდივანი - ნინო იმნაძე, ასოცირებული პროფესორი. 
კომისიის წევრები: 

 

  1.  ვახტანგ დავითაია, პროფესორი; 

2. გია შაიშმელაშვილი, პროფესორი; 

3. ნანული თევზაძე, პროფესორი; 

4. ლევან ბერიძე, პროფესორი; 

5. ოთარ ნახუცრიშვილი, პროფესორი. 
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საგამოცდო  კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა:არქიტექტურა 

სპეციალიზაცია: ინტერიერის დიზაინი; გარემოს დიზაინი; 

კომისიის თავმჯდომარე - თინათინ ჩიგოგიძე, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - გიორგი წულუკიძე, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. გოჩა მიქიაშვილი, პროფესორი; 

2. მზია მილაშვილი, პროფესორი; 

3. ვახტანგ ფირცხალავა, ასოცირებული პროფესორი; 

4. მარინა მაისურაძე, ასოცირებული პროფესორი; 

5. გია ნაცვლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი. 

საგამოცდო  კომისია №3  

სამაგისტრო პროგრამა:არქიტექტურათმცოდნეობა 

კომისიის თავმჯდომარე - თამაზ სანიკიძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - მაია დავითაია, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1.  თინათინ ჩიგოგიძე, ასოცირებული პროფესორი;  

2.  ნიკოლოზ შავიშვილი, პროფესორი; 

3.  გურამ ყიფიანი, მოწვეული პროფესორი; 

4.  მაია ძიძიგური,ასოცირებული პროფესორი; 

5.  ელენე კილაძე,ასოცირებული პროფესორი; 

 

 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
 

საგამოცდო კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა - სისხლის სამართალი. 

კომისიის თავმჯდომარე - პაატა კობალაძე - ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ირინა აქუბარდია,  პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

                 1.  ირაკლი გაბისონია, ასოცირებული პროფესორი 

2. შოთა ფაფიაშვილი – პროფესორი; 

3. ჯემალ გაბელია - ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო სამართალი. 

კომისიის თავმჯდომარე - ირაკლი გაბისონია, ასოცირებული პროფესორი 

კომისიის მდივანი - ნინო ნიშნიანიძე,  პროფესორი 

კომისიის წევრები: 

1. გიორგი გორაძე - ასოცირებული პროფესორი; 

2. ვეფხია გვარამია – ასოცირებული პროფესორი; 

3. ხათუნა ლორია -  ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №3 

სამაგისტრო პროგრამა - კერძო სამართალი/ბიზნეს სამართალი. 

კომისიის თავმჯდომარე - გიორგი ვაშაკიძე, მოწვეული პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ირმა მერებაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 
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კომისიის წევრები: 

1. ვალერი ხრუსტალი, პროფესორი; 

2. კარლო ბზიშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

3. ირაკლი გაბისონია, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №4 

სამაგისტრო პროგრამა - კონფლიქტოლოგია 

კომისიის თავმჯდომარე - იაშა კუტუბიძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - მანანა დარჩიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. ვაჟა შუბითიძე, პროფესორი; 

2. ჰენრი კუპრაშვილი, პროფესორი; 

3. ედიშერ გვენეტაძე, ასოცირებული პროფესორი. 

                            

საგამოცდო კომისია №5 

სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა 

კომისიის თავმჯდომარე - ალექსანდრე სიჭინავა, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - დალი სეხნიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. შოთა ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი; 

2. გუგული ყურაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

3. რევაზ შენგელია, პროფესორი. 

            

საგამოცდო კომისია №6 

სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა 

კომისიის თავმჯდომარე - გენადი იაშვილი,  პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - თამარ რევაზიშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. შოთა დოღონაძე, პროფესორი; 

2. გიორგი ბაღათურია, ასოცირებული პროფესორი; 

3. ოთარ ქოჩორაძე, ასოცირებული პროფესორი; 

4. ნუნუ ოვსიანიკოვა, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №7 

სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა 

კომისიის თავმჯდომარე - ნინო გომართელი, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ხათუნა ჩაფიჩაძე, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. ნუგზარ ბარდაველიძე, ასოცირებული პროფესორი; 

2. მურმან პაპაშვილი, მოწვეული პროფესორი; 

3. ზურაბ გამეზარდაშვილი, პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №8 

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება 

სპეციალიზაცია:  მენეჯმენტი; აუდიტი; ტურიზმი; მცირე ბიზნესის მართვა; 

პროექტების მენეჯმენტი; ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი; საბანკო 

პროცესების მართვა;მარკეტინგი;  ბიზნესკომუნიკაციის მენეჯმენტი; ინოვაციების 
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მენეჯმენტი; მშენებლობის მენეჯმენტი; ენერგეტიკის მენეჯმენტი; ტრანსპორტის 

მენეჯმენტი; 

კომისიის თავმჯდომარე - ევგენი ბარათაშვილი,  პროფესორი; 

კომისიის მდივანი - ნინო ფაილოძე, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. რამაზ ოთინაშვილი, პროფესორი; 

2. ანზორ აბრალავა, პროფესორი; 

3. გიორგი ცაავა, პროფესორი; 

4. ნანა ნადარეიშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

5. გენადი იაშვილი, პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №9 

სამაგისტრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები 

კომისიის თავმჯდომარე - იგორ კვესელავა, პროფესორი 

კომისიის მდივანი - ეკა ბუხრაშვილი,  ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები: 

1. თენგიზ გრიგოლია, პროფესორი; 

2. ავთანდილ სონღულაშვილი, პროფესორი; 

3. ქეთევან ჯიჯეიშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

4. მაია ამირგულაშვილი, ასოცირებული პროფესორი. 

 

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

 

საგამოცდო კომისია №1 

სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო ფიზიკა 

სპეციალიზაცია:  ფიზიკურ-ტექნიკური ექსპერტიზა. 

კომისიის თავმჯდომარე  - აკაკი გიგინეიშვილი, პროფესორი. 

კომისიის მდივანი  - იამზე კალანდაძე, ასოცირებული პროფესორი 

კომისიის წევრები:                           

1. ზაურ ჯაბუა, პროფესორი; 

2. რაფიელ  ჩიქოვანი, პროფესორი; 

3. თეიმურაზ ბჟალავა, ასოცირებული პროფესორი; 

4. გოდერძი ჯანელიძე, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №2 

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა 

სპეციალიზაცია - ინტერდისციპლინური ინფორმატიკა 

კომისიის თავმჯდომარე  - თენგიზ მაჭარაძე, პროფესორი. 

კომისიის მდივანი  - ხათუნა  ბარდაველიძე, ასოცირებული პროფესორი.   

კომისიის წევრები:                           

1. მერაბ ახობაძე, პროფესორი; 

2. ზურაბ ბაიაშვილი, პროფესორი; 

3. თეიმურაზ სტურუა, ასოცირებული პროფესორი. 

4.   გულნარა კოტრიკაძე, ასოცირებული პროფესორი 
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საგამოცდო კომისია №3 

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა 

სპეციალიზაცია - კომპიუტერული ინჟინერია 

კომისიის თავმჯდომარე  -   ლევან იმნაიშვილი, პროფესორი. 

კომისიის მდივანი  - ცისანა ხოშტარია, ასოცირებული პროფესორი.   

კომისიის წევრები:                           

1. რომან სამხარაძე, პროფესორი; 

2. კონსტანტინე კამკამიძე, პროფესორი; 

3. ზურაბ გასიტაშვილი, პროფესორი; 

4. მზია კიკნაძე, პროფესორი; 

5. ალექსანდრე ბენაშვილი, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №4 

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა. 

სპეციალიზაცია -კომპიუტერული მეცნიერებები 

კომისიის თავმჯდომარე  - რამაზ ხუროძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  – მაკა ტაბატაძე,  ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები:                           

1. მარიამ ჩხაიძე, პროფესორი; 

2. რევაზ ჩოგოვაძე, ასოცირებული პროფესორი; 

3. თინათინ კაიშაური, პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №5 

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა. 

სპეციალიზაცია - ინფორმაციული სისტემები 

კომისიის თავმჯდომარე  - გიორგი გოგიჩაიშვილი, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  - ომარ გაბედავა, ასოცირებული პროფესორი;   

კომისიის წევრები:                           

1. გია სურგულაძე, პროფესორი; 

2. ბადრი მეფარიშვილი, პროფესორი; 

3. თეიმურაზ სუხიაშვილი,  პროფესორი; 

4. ეკატერინე თურქია, პროფესორი. 

5. ნინო თოფურია, ასოცირებული პროფესორი 

 

საგამოცდო კომისია №6 

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა 

სპეციალიზაცია - ინფორმაციული სისტემები 

კომისიის თავმჯდომარე  - ნოდარ ლომინაძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  - ანა კობიაშვილი, პროფესორი; 

კომისიის წევრები:  

1. თამარ ლომინაძე, პროფესორი; 

2. ზურაბ ბოსიკაშვილი, პროფესორი; 

3. თალიკო ჟვანია, ასოცირებული პროფესორი; 

4. დავით კაპანაძე, ასოცირებული პროფესორი; 

5. მედეა თევდორაძე, ასოცირებული პროფესორი. 
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საგამოცდო კომისია №7 

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა 

სპეციალიზაცია - პროგრამული ინჟინერია 

კომისიის თავმჯდომარე  - ოთარ შონია,  პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  - გიორგი მაისურაძე, მოწვეული ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები:                           

1. თამაზ შეროზია, პროფესორი; 

2. კორნელი ოდიშარია, ასოცირებული პროფესორი; 

3. გულბაათ ნარეშელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

4. იოსებ ქართველიშვილი, ასოცირებული პროფესორი. 

 

საგამოცდო კომისია №8 

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა. 

სპეციალიზაცია - გამოთვლითი მეცნიერებები 

კომისიის თავმჯდომარე  - ვახტანგ კვარაცხელია, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  - ფიქრია   ღურწკაია, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები:                           

1. დავით ბურჭულაძე, პროფესორი. 

2. ალექსანდრე მამუჩიშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

3. მერაბ გაბიძაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

 

საგამოცდო კომისია №9 

სამაგისტრო პროგრამა - ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები. 

სპეციალიზაცია - ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები. 

 

კომისიის თავმჯდომარე  - თამაზ ობგაძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  - ოლღა  ხუციშვილი, ასოცირებული პროფესორი;   

კომისიის წევრები:                           

1. ქეთევან კოტრიკაძე, პროფესორი; 

2. ომარ კოტრიკაძე, პროფესორი; 

3. ნოდარ ნარიმანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

4. ნინო მჭედლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

5. ია მოსაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; 

 

საგამოცდო კომისია №10 

სამაგისტრო პროგრამა - ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები 

სპეციალიზაცია - ბიოსამედიცინო ინჟინერია 

კომისიის თავმჯდომარე  - ირინა გოცირიძე, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი -  ნიკოლოზ ინვია, ასოცირებული პროფესორი; 

კომისიის წევრები:                           

1. ლევან ლაზარაშვილი, პროფესორი; 

2. აკაკი ფაღავა, პროფესორი; 

3. ელგუჯა ყუბანეიშვილი, ასოცირებული პროფესორი. 
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საგამოცდო კომისია №11 

სამაგისტრო პროგრამა - ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები. 

სპეციალიზაცია - საზომი ტექნიკა, ხარისხის კონტროლისა და უზრუნველყოფის  

ტექნოლოგიები 

კომისიის თავმჯდომარე  - ზაალ აზმაიფარაშვილი, პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  - ნაზიბროლა ერემეიშვილი, ასოცირებული პროფესორი;   

კომისიის წევრები:                           

1. ირინა ჩხეიძე, პროფესორი; 

2. ლია ხარატიშვილი, პროფესორი; 

3. ვლადიმერ ფადიურაშვილი, პროფესორი; 

4. ნონა ოთხოზორია, ასოცირებული პროფესორი; 

5. რევაზ ჟვანია, ასოცირებული პროფესორი.   

 

საგამოცდო კომისია №12 

სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა 

სპეციალიზაცია: წმინდა მათემატიკა; 

გამოყენებითი მათემატიკა; 

კომისიის თავმჯდომარე  - დავით ნატროშვილი  პროფესორი; 

კომისიის მდივანი  - ავთანდილ გაჩეჩილაძე, ასოცირებული პროფესორი;   

კომისიის წევრები:                           

1. შოთა ზაზაშვილი, პროფესორი; 

2. სერგო ხარიბეგაშვილი, პროფესორი; 

3. გოგი ფანცულაია, პროფესორი; 

4. ვლადიმერ ხოჭოლავა, პროფესორი; 

5. ალექსანდრე მესხი, პროფესორი.   

 

 

რექტორი                                                        ა.ფრანგიშვილი 

  

ვიზები: 

რექტორის მოადგილე სასწავლო 

დარგში  ლ.კლიმიაშვილი 

  

სწავლების დეპარტამენტის 

უფროსი  ი.ლომიძე 

  

იურიდიული დეპარტამენტის 

უფროსი ბ.მაისურაძე 

 


