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დოქტორანტურაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებული კომისიების შესახებ
 
”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, სტუ-ის დოქტორანტურის
დებულების, სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 29 ივლისის №-01-05-04/119
დადგენილების, სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 31 აგვისტოს №939996 ბრძანების საფუძველზე,
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან
სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის პროცესის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით.

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 
I. დამტკიცდეს 2021-2022 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში ჩარიცხვასთან
დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის საუნივერსიტეტო კომისია შემდეგი
შემადგენლობით:
 

რექტორის მოადგილე ზურაბ გასიტაშვილი - თავმჯდომარე
სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის უფროსი თამარ წერეთელი;
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი დავით მახვილაძე;
სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გიორგი
აბრამიშვილი;
სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბექა მაისურაძე.

 II. დამტკიცდეს დოქტორანტობის კანდიდატთა განცხადებების და თანამდევი
დოკუმენტაციის შემსწავლელი საფაკულტეტო დროებითი კომისიების შემადგენლობები:
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I.სამშენებლო ფაკულტეტი
 

1. ასოცირებული პროფესორი ზურაბ გვიშიანი (თავმჯდომარე);
2. პროფესორი დავით გორგიძე;
3. პროფესორი ლია კახიანი;
4. პროფესორი ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი;
5. პროფესორი არჩილ ჩიქოვანი;
6. პროფესორი ნუგზარ რურუა;
7. პროფესორი თამაზ ბაციკაძე;
8. პროფესორი მარინა ჯავახიშვილი;
9. პროფესორი დემურ ტაბატაძე (მდივანი)
 

II. ენერგეტიკის ფაკულტეტი
 

ასოცირებული პროფესორი ლენა შატაკიშვილი (თავმჯდომარე);
პროფესორი არჩილ სამადაშვილი;
პროფესორი დავით ჯაფარიძე;
ასოცირებული პროფესორი თორნიკე კიზირია;
პროფესორი სიმონ ნემსაძე;
პროფესორი ქეთევან ქუთათელაძე (მდივანი).

 
III.  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

 პროფესორი ანზორ აბშილავა (თავმჯდომარე);
 პროფესორი გიორგი დურგლიშვილი;
პროფესორი გელა მაჩაიძე;
პროფესორი მევლუდ შარიქაძე;
პროფესორი შალვა კელეპტრიშვილი;
პროფესორი ნოდარ მათიაშვილი;
პროფესორი ნინო რატიანი (მდივანი).

IV. ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი
1. პროფესორი ნუგზარ წერეთელი (თავმჯდომარე);
2. პროფესორი თეიმურაზ ჭეიშვილი;
3. პროფესორი მამუკა მაისურაძე;
4.   პროფესორი მაია მშვილდაძე;                 
4. პროფესორი ნიკოლოზ ლოლაძე;
5.   პროფესორი ზურაბ გელიაშვილი (მდივანი).
    
  V.  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 

პროფესორი ოთარ გელაშვილი (თავმჯდომარე);
პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე;
პროფესორი დავით თავხელიძე;
პროფესორი ავთანდილ შარვაშიძე;
ასოცირებული პროფესორი ნათია ბუთხუზი;
პროფესორი ნია ნათბილაძე (მდივანი).
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 VI.  არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

 
1. პროფესორი ნინო იმნაძე (თავმჯდომარე);
2. პროფესორი გიორგი სალუქვაძე;
3. პროფესორი მარინა მაისურაძე;
4. პროფესორი ლევან ბერიძე;
5. პროფესორი მაია დავითაია;
6. პროფესორი ვახტანგ ფირცხალავა;
7. პროფესორი თინათინ ჩიგოგიძე (მდივანი).
 

VII.  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
 
1. პროფესორი ირაკლი გაბისონია (თავმჯდომარე);
2. პროფესორი ჯემალ გახოკიძე;
3. პროფესორი იგორ კვესელავა;
4. პროფესორი რევაზ მიშველაძე;
5. პროფესორი ქეთი ჯიჯეიშვილი (მდივანი).
 

VIII.    ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 
1. პროფესორი თამარ ლომინაძე (თავმჯდომარე)
2. პროფესორი აკაკი გიგინეიშვილი;
3. პროფესორი ლევან იმნაიშვილი;
4. პროფესორი დავით ნატროშვილი;
5. პროფესორი ირინა გოცირიძე;
6. პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე;
7. პროფესორი არჩილ ფრანგიშვილი;
8. პროფესორი ბესარიონ შანშიაშვილი;
9. პროფესორი გია სურგულაძე;
10. პროფესორი ნოდარ უღრელიძე;
11. პროფესორი თინათინ კაიშაური (მდივანი)
 

IX.  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
 
1. პროფესორი გიორგი ქვარცხავა (თავმჯდომარე);
2. ასოცირებული პროფესორი ნინო ლომიძე;
3. პროფესორი გურამ ტყემალაძე;
4. პროფესორი მალხაზ დოლიძე;
5. პროფესორი ირინა დანელია;
6. პროფესორი თამარ კაჭარავა;
7. ასოცირებული პროფესორი ლია ამირანაშვილი (მდივანი).
 

X.ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

 

პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე (თავმჯდომარე);
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პროფესორი ევგენი ბარათაშვილი;
პროფესორი ანზორ აბრალავა;
პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი;
პროფესორი ლელა კოჭლამაზაშვილი - (მდივანი).

 

საჯარო მმართველობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

 

პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე (თავმჯდომარე);
პროფესორი გენადი იაშვილი;
პროფესორი შოთა დოღონაძე;
პროფესორი გიორგი ბაღათურია;
ასოცირებული პროფესორი ნინო ჩიკვილაძე (მდივანი).

 
XI. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორი ივანე ჯაგოდნიშვილი (თავმჯდომარე);
პროფესორი იაშა კუტუბიძე;
პროფესორი მეუფე ანანია (ჯაფარიძე);
ასოცირებული პროფესორი ვაჟა სადრაძე;
პროფესორი ალექსანდრე სიჭინავა;
პროფესორი ირინა მამალაძე;
პროფესორი თამარ ხოხობაშვილი (მდივანი).

 
   III. დამტკიცდეს უცხო ენაში გასაუბრების კომისია (იმ აპლიკანტთათვის, რომლებმაც
განაცხადი შემოიტანეს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სადოქტორო
პროგრამებზე: „ინფორმატიკა“, „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“
და საინჟინრო ფიზიკა“ და პროგრამაზე დაშვების წინაპირობის მოთხოვნის შესაბამისად ვერ
წარმოადგინეს უცხო ენის B2. დონის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი) შემდეგი
შემადგენლობით:
 

გასაუბრების კომისია უცხო ენაში:
        1.     ნუგზარ სიხარულიძე - (ინგლისურის ენა), კომისიის თავმჯდომარე;
        2.     თინათინ სინჯიაშვილი - (ინგლისურის ენა), კომისიის მდივანი;
        3.     მირანდა ბერიშვილი - (რუსული ენა), კომისიის წევრი.
 
 IV. დამტკიცდეს უცხო ენაში საპრეტენზიო განცხადებების განხილვისათვის კომისია შემდეგი
შემადგენლობით:
 

თალიკო ჟვანია (სტუ-ისცენტრი) კომისიის თავმჯდომარე;
ტატიანა მეგრელიშვილი (რუსული ენის სპეციალისტი), კომისიის წევრი;
ნუგზარ სიხარულიძენ (ინგლისური ენის სპეციალისტი), კომისიის წევრი;
ია ბურდული (გერმანული ენის სპეციალისტი), კომისიის წევრი;
ეკატერინე ნარეშელაშვილი (ფრანგული ენის სპეციალისტი), კომისიის წევრი;
ვაჟა პაპასკირი (თურქული ენის სპეციალისტი), კომისიის წევრი;
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დავით გოცირიძე (ესპანური ენა), კომისიის წევრი;
ქეთავან ცომაია (იტალიური ენა), კომისიის წევრი.

 
 V. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ვიცე-რექტორს ლ. კლიმიაშვილს;
VI. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
VII. ბრძანება განთავსდეს სტუ-ის ვებგვერდზე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
რექტორატი
რექტორის მოადგილე
გასიტაშვილი ზურაბ
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