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დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროგრამის სახელწოდება 

საჯარო მმართველობა 

Public Administration 

ფაკულტეტი 

ბიზნესტექნოლოგიები 

Business Technology 

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

პროფესორი  შოთა დოღონაძე; პროფესორი გიორგი ბაღათურია 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

საჯარო მმართველობის დოქტორი    

 (Doctor in Public Administration) 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის (50 კრედიტი) და კვლევითი 

კომპონენტის შესრულების შემთხვევაში; პროგრამის  ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი. 

სწავლების ენა 

ქართული  
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

საჯარო მმართველობის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში (სტუ) არსებული წესის შესაბამისად აკმაყოფილებს დოქტორანტურაში 

ჩარიცხვის  მოთხოვნებს. მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა 

დოკუმენტები და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.). პროგრამაზე ჩარიცხვის 

მსურველმა უნდა წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი (რეფერატი), სადაც გამოიკვეთება აპლიკანტის 

კვლევის მიზანი და მიმართულება. ასევე, უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის  არანაკლებ B2 

დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატი ან უნდა ჩააბაროს  

გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო 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/Science/doctorantura.php 

 პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

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 განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა 

მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით და 

ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე: https://gtu.ge/  

პროგრამის აღწერა 

 „საჯარო მმართველობის" დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოადგენს სასწავლო და 

სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტების ერთობლიობას, რომლის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოთი განსაძღვრულ  მე-8 დონის განზოგადებულ სწავლის შედეგებს 

და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას.  პროგრამა შედგენილია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის 

სისტემით (ECTS ). საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც 

იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების 

განაწილება მოცემულია პროგრამის სასწავლო გეგმაში.  

პროგრამის  ხანგრძლივობაა არანაკლებ 3 წელი (6 სემესტრი). 

სასწავლო კომპონენტის ამოცანებია დოქტორანტის დარგობრივი, თეორიული და მეთოდოლოგიური 

მომზადება დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების განსახორციელებლად. 

სასწავლო კომპონენტი  ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის წარმატებით 

მომზადებაში,  მომავალ პედაგოგიურ და სამეცნიერო საქმიანობაში. სადოქტორო პროგრამის სასწავლო 

კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს. 

სემესტრის დაწყებამდე უნივერსიტეტის რექტორი გამოსცემს ბრძანებას სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც განთავსდება ვებ-გვერდზე: https://gtu.ge/Orders/ 

სასწავლო კომპონენტი ხორციელდება პირველ, მეორე და მესამე სემესტრში. სავალდებულო სასწავლო 

კურსების მოცულობაა - 45კრედიტი, ხოლო არჩევითი სასწავლო კურსების მოცულობა - 5 კრედიტი. 

 

პროგრამით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტის შესრულება გათვალისწინებულია 

სწავლების მე-2 სემესტრიდან და მისი ეტაპებია: პროსპექტუსი, კოლოკვიუმი - 1, კოლოკვიუმი - 2,  

კოლოკვიუმი - 3, წინასწარი დაცვა და დისერტაციის დასრულება-დაცვა. კვლევითი კომპონენტის 

ეტაპების შესრულების მოცემული რიგითობის დაცვა სავალდებულოა და თითოეული ეტაპის 

შესრულება წარმოადგენს შემდგომის წინაპირობას.  

https://gtu.ge/Science/doctorantura.php
https://gtu.ge/
https://gtu.ge/Orders/
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კვლევითი კომპონენტის შესახებ, პროსპექტუსის და კოლოკვიუმის, ასევე, სხვა სახის ინფორმაციის 

მიღება შესაძლებელია  ვებგვერდზე: https://gtu.ge/Science/Doctorate_Department.php  

სადოქტორო ნაშრომის დაცვაზე წარდგენამდე, დოქტორანტმა, სადოქტორო ნაშრომთან ერთად, 

დეკანთან უნდა წარადგინოს ხელმძღვანელის წერილობითი დასკვნა, აგრეთვე განცხადება 

სადოქოტორო ნაშრომში პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების თხოვნით.  

სტუ-ში შესრულებული ნაშრომის პლაგიატი რეგულირდება „საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში შესრულებული ნაშრომის პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესით“. 

პროგრამის მიზანი 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და პროფესიული) 

ფლობს საჯარო მმართველობის დარგის თეორიების, სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობისა   

თანამედროვე პარადიგმებზე დამყარებულ უახლეს ცოდნას, რომელიც იძლევა არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას საჯარო მმართველობის  

ადგილობრივი და უცხოური სისტემების ფუნქციონირების შესახებ; 

აანალიზებს დარგის უახლესი მიღწევების შედეგებს, რომლებსაც იყენებს კვლევითი პროექტების 

განხორციელებისას და პროფესიული საქმიანობისას; 

გეგმავს თეორიულ კვლევებს საჯარო მმართველობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებითა და  

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით; 

ახდენს საჯარო მმართველობის ძირითადი თეორიების  და წინააღმდეგობების იდენტიფიცირებას, 

ახსნას და დაკავშირებას კონკრეტულ კვლევასთან; 

ასაბუთებს ინოვაციური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების შემუშავების აუცილებლობას 

საჯარო მმართველობის მიმართულებით, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და 

აისახება სამეცნიერო პუბლიკაციებში, მათ შორის საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში; 

არგუმენტირებულად იცავს საკუთარ მოსაზრებებს საჯარო მმართველობის  პრობლემური საკითხების 

კვლევისა და გადაწყვეტის გზებისა და მეთოდების შესახებ სემინარებზე და კონფერენციებზე 

გამართულ დისკუსიებში;   

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: 

 საჯარო მმართველობის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნით და აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით მოამზადოს კვლევის დაგეგმვის და 

განხორციელების უნარის მქონე, კვლევის სტრატეგიულ მიმართულებებზე ორიენტირებული, 

შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი მკვლევარები.  

 შესძინოს კურსდამთავრებულებს სახელმწიფოს მშენებლობის, მისი კონსტიტუციური 

მოწყობისა და ეფექტიანად მართვის მიმართულებით ინოვაციური მეთოდების შემუშავების, 

კვლევის და გამოყენების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა.  

 აღჭურვოს კურსდამთავრებულები აკადემიური/პედაგოგიური საქმიანობის, აგრეთვე საჯარო 

სამსახურის, სახელმწიფო მართვის ინსტიტუციებსა და ორგანიზაციებში ინოვაციური 

საქმიანობისა და კვლევის განხორციელების უნარით, ჩამოუყალიბოს სფეროს მუდმივად 

განვითარებაზე ორიენტირებული ხედვა და განუვითაროს შესაბამისი უნარები აკადემიურ და 

სფეროს მკვლევართა საზოგადოებაში თავისუფლად ინტეგრაციისთვის.  

 შესძინოს კურსდამთავრებულებს ინტერდისციპლინურ მიდგომებზე დამყარებული ცოდნით 

საჯარო მმართველობის სფეროს წინაშე არსებული გამოწვევების ანალიზის, შეფასების და 

გადაწყვეტის უნარი, პროფესიული კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით.  

https://gtu.ge/Science/Doctorate_Department.php
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შეიმუშავებს და ახორციელებს საჯარო მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და საზოგადოების აქტიური თანამშრომლობის  ფორმებსა და მეთოდებს  თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ფართოდ გამოყენებით; 

იცავს ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპებს 

სწავლისა და  კვლევის პროცესში; 

შეუძლია საჯარო მმართველობის სფეროში არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში საკუთარი 

დამოუკიდებელი კვლევის საფუძველზე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით მოახდინოს არსებული 

ცოდნის გაფართოება და ახალი ცოდნის შექმნა, მისი  დასაბუთებულად, მკაფიოდ წარმოჩენა და 

გადაცემა როგორც სწავლის ან საქმიანობის პროცესში, ასევე კოლეგებისა და ფართო 

საზოგადოებისთვის; 

დამოუკიდებლად იღებს საჯარო მმართველობის სფეროში არსებული კომპლექსური პრობლემების 

გადაჭრის სწორ და ეფექტიან გადაწყვეტილებებს ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეების, 

მიდგომების, თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკული ანალიზის, სინთეზის და შეფასების 

საფუძველზე; 

აყალიბებს ცოდნის გადაცემაზე ორიენტირებული აკადემიური საქმიანობისას საკუთარი კვლევის 

შედეგებს/მოსაზრებებს და უზიარებს კოლეგებსა და ფართო საზოგადოებას  მაღალრეიტინგულ, 

რეცენზირებად/რეფერირებად  გამოცემებში პუბლიკაციების საშუალებით.  

 

 

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; 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); 

დემონსტრირება; 

ინდუქცია; 

დედუქცია; 

ანალიზი; 

სინთეზი; 

ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი; 

წერითი მუშაობა; 

ახსნა-განმარტებითი; 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება;  

გონებრივი იერიში. 
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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. 

კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად, დისერტაციის დაცვის ეტაპზე, დასკვნითი შეფასებით. 

დეტალური ინფორმაცია მოცემულია სტუ-ის ვებგვერდზე „დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამების სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები და მათი შეფასების წესი“:  
https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

დასაქმების სფერო 

საჯარო და სახელმწიფო  სამსახური, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და საკუთრების ნებისმიერი 

ფორმის დაწესებულების მმართველობითი რგოლი, საერთაშორისო ორგანიზაციები,  უმაღლესი 

საგანმანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და 

ბიზნესის სფერო. 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php
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პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური  და მატერიალური რესურსით.  სადოქტორო 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება თანამედროვე 

ტექნიკით აღჭურვილი  აუდიტორიები, საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტი 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის კვლევის ლაბორატორია. საგანმანათლებლო პროგრამა 

უზრუნველყოფილია შესაბამისი სახელმძღვანელო და მეთოდური ლიტერატურით, უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა სტუდენტებს უზრუნველყოფს სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული 

შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო ლიტერატურით, 

საჯარო მმართველობის სფეროში დაცული დისერტაციებით, აგრეთვე ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის 

მონაცემთა ბაზით და უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებული ელექტრონული კატალოგით. 

პროგრამას განახორციელებს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალი. დამატებითი 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელისა და განმახორციელებლების შესახებ იხილეთ თანდართულ 

დოკუმენტაციაში (CV-ებში). 

 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 11 

 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 

სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III წელი 

სემესტრი 

I II III IV V VI 

1 
აკადემიური და სამეცნიერო კომუნიკაციის 

ტექნიკა B 

არ აქვს 
5      

2 სწავლების თანამედროვე მეთოდები არ აქვს 5      

3 
კვლევის მეთოდები საჯარო მმართველობაში 

(დოქტორანტებისათვის) 

არ აქვს 
 10   

  

4 
ადმინისტრაციული მეცნიერებების   თეორია 

და პრაქტიკა  

არ აქვს 
10      

5 
ორგანიზაციული განვითარება და 

ცვლილებების მართვა 

არ აქვს 
 5     

6 

პროფესორის ასისტენტობა (საჯარო 

მმართველობა) 

სწავლების 

თანამედროვე 

მეთოდები 

  10  
  

  არჩევითი საგნები    
 

    

7.1  
გადაწყვეტილებების მიღება და 

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ანალიზი 

არ აქვს 
  

  

5  

    

7.2 
Strategic Planning in  Public Administration 
(სტრატეგიული დაგეგმვა    საჯარო 

მმართველობაში)   

არ აქვს 

   
  

7.3 
Political Marketing and Forecasting 
(პოლიტიკური მარკეტინგი და 

პროგნოზირება)  

არ აქვს 

    
  

სასწავლო კომპონენტი სემესტრში: 20 20 10 
- 

სასწავლო კომპონენტი სულ: 
 

50  

კვლევითი კომპონენტი: -   
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ საგნის კოდი საგანი 

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
 

მუ
შა

ო
ბა

) 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

სა
კუ

რ
სო

/ს
ამ

უ
შა

ო
 პ

რ
ო

ექ
ტ

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
ბ

ა 

1 
EDU11408G1-LS აკადემიური და სამეცნიერო 

კომუნიკაციის ტექნიკა A 

5/125 15 30    1 2 77 

2 BUA84113G1-LSP სწავლების თანამედროვე მეთოდები 5/125 15 15 15   2 2 76 

3 BUA88113G1-LSK      

კვლევის მეთოდები საჯარო 

მმართველობაში 

(დოქტორანტებისათვის) 

10/250 30 15 15  15 2 2 186 

4 BUA88213G1-LP    
ადმინისტრაციული მეცნიერებების 

თეორია და პრაქტიკა 

10/250 30  45   1 1 173 

5 BUA88313G1-LS    
ორგანიზაციული განვითარება და 

ცვლილებების მართვა 

5/125 15 30    1 1 78 

6 BUA88413G1-LS      პროფესორის ასისტენტობა 10/250         

    არჩევითი საგნები          

7.1 BUA88513G1-LS         

გადაწყვეტილებების მიღება და 

საზოგადოებრივი პოლიტიკის 

ანალიზი 

5/125 15 30    1 1 78 

7.2 BUA88613E1-LSK          

Strategic Planning in  Public 

Administration 

(სტრატეგიული დაგეგმვა    საჯარო 

მმართველობაში)   

5/125 15 15   15 2 2 76 

7.3 BUA88713E1-LS       

 Political Marketing and Forecasting 

(პოლიტიკური მარკეტინგი და 

პროგნოზირება) 

5/125 15 30    2 2 76 

 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები                  შოთა  დოღონაძე;  გიორგი ბაღათურია  

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი                                     ნინო ჩიკვილაძე 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                       რუსუდან ქუთათელაძე 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                       დავით მახვილაძე 
                                                                                                                                   

მიღებულია 
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ბიზნეს-ინჟინერინგის  

ფაკულტეტის საბჭოს                            

სხდომაზე  04.07.2012წ. 

ოქმი #5 

     ფაკულტეტის საბჭოს                   

          თავმჯდომარე                                                                                        

 

მოდიფიცირებულია 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

22.12.2021წ. ოქმი #14 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                   რუსუდან ქუთათელაძე 

 

 


