
                            სსიპ                                                                            

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

              ბრძანება 

   

            26.02.2016 № 659/05 

 

             თბილისი 

 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 

 

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ს 

სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის შესახებ დებულების, სტუ-ს საფაკულტეტო 

დროებითი კომისიების გადაწყვეტილება/რეკომენდაციის, ფაკულტეტების სადისერტაციო 

საბჭოს თავმჯდომარეების წარდგინების საფუძველზე,  

    

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. 2015/2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ჩარიცხულად ჩაითვალონ შემდეგი დოქტორანტობის კანდიდატები: 

 

I. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

1.ვიტალი ფრანგიშვილი - პირადი ნომერი 01010014510 

 

II. სამთო - გეოლოგიური  ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: სამთო საქმის და გეოლოგიის მენეჯმენტი  

1. დავით ლორია - პირადი ნომერი 01024016953 

 

III. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება   

1. ლაშა თორდია - პირადი ნომერი 01011014746 

2. მაიკო მაისურაძე – პირადი ნომერი 01019065394 

3. თინათინ როდონაია – პირადი ნომერი 01025004728 

4. სოფიო გარდავა – პირადი ნომერი 01003016543 

5. თამარ მგელაძე – პირადი ნომერი 01024012373 

 

სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა 

1. ეკატერინე პაპუკაშვილი - პირადი ნომერი 01029015206 

2. გიორგი წოწკოლაური - პირადი ნომერი 01033000035        



3. ვახტანგ ბურკიაშვილი - პირადი ნომერი 01013014896                      

4. იოანე ხუცაიძე – პირადი ნომერი 01008046776 

5. ნინო ქიტუაშვილი – პირადი ნომერი  01007001820 

6. გიორგი ხაბელაშვილი – პირადი ნომერი 59001076371 

 

სადოქტორო პროგრამა: საჯარო მმართველობა 

1. მერაბ გოხელაშვილი - პირადი ნომერი 59001035417 

2. ირაკლი ბაღიშვილი - პირადი ნომერი 29001007534 

3. ირაკლი ჯინორია – პირადი ნომერი 39001002567    

4. ანზორი ჩუბინიძე – პირადი ნომერი 01019002441  

5. დავით სუჯაშვილი – პირადი ნომერი 01003008614 

6. ლაშა ცომაია – პირადი ნომერი 01018004082  

7. ვალერიან გორგოძე – პირადი ნომერი 01030003948  

8. მირზა მამასახლისი – პირადი ნომერი 60001130974 

9. იოსებ გოგაშვილი – პირადი ნომერი 01024038344 

10. ირაკლი ჯიშკარიანი – პირადი ნომერი 01004009531 

 

სადოქტორო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია 

1. სოფიკო გორგილაძე - პირადი ნომერი 01003006697 

      2. ცირა ჟორჟოლიანი – პირადი ნომერი 60002014952   

 

სადოქტორო პროგრამა: სოციალური მეცნიერებები 

1. ვეფხვია ბაძაღუა - პირადი ნომერი 62006001927 

2. გიორგი შავიაშვილი - პირადი ნომერი 20001004677 

3. ქეთევან თელია – პირადი ნომერი  01017034398 

4. რუსუდანი ნუცუბიძე – პირადი ნომერი  60001024432 

 

IV. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ინფორმატიკა  

1. ირინე ქობულაშვილი – პირადი ნომერი  01017008091 

 



2. პირები, რომლებიც ბრძანების გამოცემიდან ორი თვის ვადაში არ წარმოადგენენ 

ჩარიცხვისათვს საჭირო დოკუმენტებს (ნაცვლად ცნობისა ან სხვა) ბრძანება მათი ჩარიცხვის 

ნაწილში ძალადაკარგულად ჩაითვლება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე; 

3. ბრძანება გამოიკრას ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს სტუ-ს  

ვებგვერდზე; 

4.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

                      რექტორი                                                                ა.ფრანგიშვილი 

 

       ვიზები:    

 

ვიცე-რექტორი   ლ. კლიმიაშვილი 

 

სწავლების დეპარტამენტის  

უფროსი  ი. ლომიძე 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტის უფროსი   ბ. მაისურაძე                         

 

 

 


