
2014-2015 სასწავლო წლისათვის სტუ-ში საწყის (პირველად) საფეხურზე   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

ჩამონათვალი და მისაღები აპლიკანტთა რაოდენობა  

 

N დაწესებულება პროგრამის დასახელება საფეხური მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობა 

1 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

მშენებლობის მწარმოებელი IV 15 

ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი IV 15 

მექანიკის ინჟნერიის ტექნიკოსი IV 15 

პარფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოების 

სპეციალისტი 
IV 5 

ლითონების მხატვრული დამუშავების 

სპეციალისტი 
IV 10 

კრიმინალისტი(ფოტოდაქტილოსკოპისტი) III 70 

    130 

2 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

(სარკინიგზო კოლეჯი) 

რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის 

ელექტრომექანიკოსი 
III 10 

რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის 

ელექტრომექანიკოსი 
III 10 

სარკინიგზო გადამზიდავი III 10 

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და 

ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი 
III 10 

სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი III 10 

მელიანდაგე III 10 

    60 

3 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების 

ტექნოლოგიის სპეციალისტი 
III 10 

სამთო ტექნიკისა ექსპლუატაციისა და 

რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი 
III 10 

სამთო ელექტრომექანიკოსი III 10 

სამთო ტექნიკოსი III 10 

    40 

     

4 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
ელმავლის მემანქანე III 15 



5 
(ტყიბულის სამთო-

ტექნოლოგიური ინსტიტუტი) 

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების 

ტექნოლოგიის სპეციალისტი 
III 15 

სამთო ტექნიკისა ექსპლუატაციისა და 

რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი 
III 15 

შემდუღებელი III 15 

კალატოზი III 15 

მღებავი III 15 

    90 

6 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი (დიდი 

ჯიხაიში) 

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი III 20 

მელიორატორი(ჰიდრომელიორატორი) III 20 

ტრაქტორისტ-მემანქანე III 20 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების 

სპეციალისტი 
III 

20 

ვეტერინარიული მომსახურეობის 

სპეციალისტი (წვრილცხოველთა:ძაღლი,კატა 

და სხვა; სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებისა 

და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველების, თევზების და სხვა 

III 

20 

    100 

 სულ:   420 

 

 

 

 

 

 

 



2014-2015 სასწავლო წლისათვის სტუ-ში გადამსვლელ (შემდგომ) საფეხურზე  მისაღები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

ჩამონათვალი და და მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობა 

N დაწესებულება პროგრამის დასახელება საფეხური მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობა 

 
1 

 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

მშენებლობის მწარმოებელი V 21 

ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი V 9 

   

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი V 10 

   

საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების  მშენებელ-

ტექნიკოსი 
V 9 

   

ენერგეტიკოს-მემონტაჟე V 10 

   

ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი V 10 

სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების 

ექსპლუატაციის ოპერატორი 
V 10 

   

ელექტრომექანიკოსი V 5 

   

ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის 

ლაბორანტი 
IV 5 

ქიმიური და კვების  მრეწველობის საწარმოების 

უსაფრთხოების სპეციალისტი 
V 10 

ნავთობისა და გაზის მეურნების ტექნიკოსი V 7 

სამთო ტექნიკოსი IV 7 

სამთო ტექნიკოსი V 5 

გეოლოგ ტექნიკოსი IV 7 

გეოლოგ ტექნიკოსი V 5 

სამთო ელექტრომექანიკოსი IV 10 

სამთო ელექტრომექანიკოსი V 5 

წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი V 5 

   

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი V 10 

   



 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

   

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი V 30 

   

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი V 11 

   

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი V 13 

   

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური  კონტროლის 

სპეციალისტი 
V 19 

არფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი V 5 

ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი IV 5 

ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი V 12 

შემდუღებელი IV 5 

   

სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი V 14 

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი V 12 

   

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი V 14 

   

ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი IV 5 

კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი IV 5 

   

არქიტექტორ–ტექნიკოსი (გრაფიკოსი) V 12 

   

სარკინიგზო გადამზიდავი IV 20 

სარკინიგზო გადამზიდავი V 13 

   

2 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

(ტყიბულის სამთო-

ტექნოლოგიური 

ინსტიტუტი) 

სამთო ტექნიკოსი IV 20 

გვირაბგამყვანი IV 20 

სამთო ელექტრომექანიკოსი IV 20 

 


