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1.  

*MES0210001023790*

MES 0 21 0001023790
04/10/2021

2021-2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ
 

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ის
დოქტორანტურის დებულების, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (შემდეგში სტუ)
აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 29 ივლისის №01-05-04/119 და 2021 წლის 29 სექტემბრის
N01-05-02/27 დადგენილებების, სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 31 აგვისტოს N 839996 და 2021
წლის 2 სექტემბრის N850670 ბრძანებების, სტუ-ს საფაკულტეტო დროებითი კომისიების
გადაწყვეტი-ლება/რეკომენდაციის, სტუ-ს საფაკულტეტო დროებითი კომისიების
თავმჯდომარეების წარდგინების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

2021/2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ჩარიცხულად ჩაითვალონ შემდეგი დოქტორანტობის კანდიდატები:

  I. სამშენებლო ფაკულტეტი
 

სადოქტორო  პროგრამა -მშენებლობა
№ სახელი, გვარი
1 დემეტრე ჯანჯალაშვილი
2 თეიმურაზ საღინაძე
3 გივი დოლიძე
4 გიორგი გოქსაძე
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5 ვახტანგ აბაშიძე
6 შოთა პაპუაშვილი
7 ავთანდილ წაქაძე
8 გურამ დარჩიძე
9 თორნიკე ფირანიშვილი
10 ოთარ ნოზაძე
11 ვლადიმერ კიკაძე
12 ნიკალაი შარაშენიძე

 
სადოქტორო  პროგრამა - სამხედრო ინჟინერია  

№ სახელი, გვარი
1 დავით ბიჭიკაშვილი
2 ლევან მაცაბერიძე
3 გიორგი სხირტლაძე
4 თამაზი გურული
5 მალხაზი გოლეთიანი

 
 II. ენერგეტიკის ფაკულტეტი

 
სადოქტორო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

№ სახელი, გვარი
1 დათო ჯოგიაშვილი
2 სალომე ჯანელიძე
3 ანა იოსელიანი
4 ირაკლი ტყებუჩავა
5 ნიკა ჭანტურია
6 ნიკა ქოჩქიანი

 
 
სადოქტორო   პროგრამა - ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი

№ სახელი, გვარი
1 ავთანდილ ასათიანი
2 ლუკა ქემოკლიძე
3 ოთარ ზაქაიძე
4 გიორგი ქაფიანიძე
5 ნათია გოჩაშვილი

 
III.  სამთო - გეოლოგიური ფაკულტეტი

 
 სადოქტორო პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა
N სახელი, გვარი

1 მარიამი დარახველიძე
2 ალექსანდრე კორკოტაძე

 
 
სადოქტორო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
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N სახელი, გვარი
1 მიხეილ გვენეტაძე

 
სადოქტორო პროგრამა - სამთო ტექნოლოგიები
N სახელი, გვარი

1 პაატა ხურცილავა
 
სადოქტორო პროგრამა - საინჟინრო გეოდეზია
N სახელი, გვარი

1 თამარ ბეგოიძე
2 ნიკა ტყეშელაშვილი

 
IV. ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 
სადოქტორო პროგრამა - ქიმია

N სახელი, გვარი
1 მაგული ცივაძე
2 ამირან ხვედელიძე
3 სოფიო მიქაბერიძე
4 დემეტრე ნარსია
5 თამარ ჯიბლაძე

 
სადოქტორო პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
N სახელი, გვარი

1 ირაკლი მაჭავარიანი
2 ნოე მეგრელიშვილი

 
V. სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიისფაკულტეტი

 
სადოქტორო პროგრამა - ტრანსპორტი

N სახელი, გვარი
1 გიორგი კაციტაძე

 
VI. არქიტექტურის, ურბანიტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

 
სადოქტორო  პროგრამა -არქიტექტურა

N სახელი, გვარი
1 პავლე სახამბერიძე
2 გიორგი ვარდანაშვილი
3 დავით ნიკოლაიშვილი
4 გიორგი ქემოკლიძე
5 ილია ყალაბეგაშვილი
6 თორნიკე ქავთარაძე
7 იოსებ ლაზარიაშვილი
8 ანა გეგეშიძე
9 ლევანი ქოროღლიშვილი
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10 ანა გობეჯიშვილი
11 ნინო ქობულაძე
12 თამთა ხაჩიძე
13 თამარ ხუციშვილი
14 გიორგი რაზმაძე
15 გურამი სვანაძე
16 საბა მამრიკიშვილი
17 ნატო ალთუნაშვილი

 
სადოქტორო  პროგრამა -არქიტექტურათმცოდნეობა

N სახელი, გვარი
1 აკაკი რეხვიაშვილი
2 ნინო ახობაძე
3 ნინო ალექსიძე

 
VII. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

 
სადოქტოროპროგრამა  - საერთაშორისო ურთიერთობები

№ სახელი, გვარი
1 ალუდა ღუდუშაური
2 კობა გრიგოლია
3 კახა პეტრიაშვილი
4 გიორგი ბუბუნაური
5 გიორგი ფიფია
6 ალექსანდრე მამისაშვილი
7 ივანე კავლელაშვილი
8 ელგუჯა ბიბინიძე
9 ნატალია ხულორდავა
10 ნუგზარ კევლიშვილი
11 გიორგი ცაგარეიშვილი
12 გიორგი კაიშაური
13 ნინო თავართქილაძე
14 ალეკო ქურიძე
15 პაატა სივსივაძე
16 ირაკლი ბენაშვილი
17 გიორგი ქოჩიაშვილი
18 თამარ მუჯირი
19 სოფიო ბერიძე
20 სოფიო ჩანთაძე
21 მარიკა ლალიაშვილი
22 გიორგი ურუშაძე
23 ლევან თევზაია
24 მარიამ უგულავა
25 სალომე გურგუჩიანი
26 დავით ჭოჭუა
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VIII. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 

სადოქტორო პროგრამა - ინფორმატიკა
N სახელი, გვარი

1 გიული ჯანელიძე
2 ანა გერგაული
3 ნიკა ყრუაშვილი
4 ნანა ჩხაიძე
5 გიორგი ორჯონიკიძე
6 ნინო ხაინდრავა
7 ლევან კაცაძე
8 მიხეილ ჟღენტი
9 ირინე მალიძე
10 ლუკა თოდუა
11 ლევან ხელაშვილი
12 ირაკლი ჩალაგაშვილი
13 ვასილი გულაშვილი
14 სალომე ბექაური
15 ირაკლი ქვათაძე
16 თორნიკე ჩაკვეტაძე
17 სოსო ფარჯანაშვილი
18 სოფიო შინჯიკაშვილი
19 ნინო გრიგალაშვილი
20 დავითი კახიანი
21 ანი ხაჩიძე

 
სადოქტორო პროგრამა - მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
N სახელი, გვარი

1 ლევანი მთივლიშვილი
2 ნიკა ბერიძე
3 ნინო არაბული
4 ეკა ახლოური
5 ილია მოსაშვილი
6 ირაკლი სტეფნაძე
7 მალხაზ ბაბუაშვილი
8 ბექა მაღალდაძე
9 რომა სუმბაძე

 
სადოქტორო პროგრამა - მათემატიკა
N სახელი, გვარი

1 სოფიო მაღრაძე
2 ლიკა ბერაია
3 კონსტანტინე ბერიკელაშვილი
4 ნანი სალია
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5 მარიამ გალოგრე
 
 
სადოქტორო პროგრამა - საინჟინრო ფიზიკა
N სახელი, გვარი

1 ნიკა გოგოლიძე
2 სალომე ვაშაკიძე
3 ლევან დვალი
4 იამზე ქვარცხავა

 
სადოქტორო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

N სახელი, გვარი
1 დავითი მჭედლიძე
2 მარიამ ფანცულაია

 
IX. აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 
სადოქტორო პროგრამა  - აგრარული ეკონომიკა      

N სახელი, გვარი
1 ლევან ტვილდიანი
2 აკაკი ნიკოლაიშვილი

 
სადოქტორო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები

N სახელი, გვარი
1 ლევან სიდამონიძე

 
სადოქტორო პროგრამა - სატყეო საქმე

N სახელი, გვარი
1 ნათია იორდანიშვილი

 
სადოქტორო პროგრამა - აგროინჟინერია

N სახელი, გვარი
1 თამაზ ჯამაგიძე

 
 
სადოქტორო პროგრამა   - სასურსათო ტექნოლოგია       

N სახელი, გვარი
1 ნიკო იჩუკაიძე
2 ირინა ნიკოლაიშვილი
3 ტრიფონ ფარჯანაძე
4 ნინო შავგულიძე
5 ლევანი ელიაშვილი

 
X. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

 
სადოქტორო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება
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N სახელი, გვარი
1 თამარ მოხევიშვილი
2 ვლადიმერ ციმაკურიძე
3 თამარ არჯევანიძე
4 პაატა გოგეშვილი
5 ავთანდილ რევიშვილი
6 მარიამ ლომიძე
7 ნინო გვეტაძე
8 ზურაბ გეგენავა
9 ნინო გუბელაძე
10 თამარ ლეკიაშვილი
11 ლაშა ხოფერია
12 მაია მალაყმაძე
13 სოფიო გურგენიძე
14 ავთანდილ მამასახლისი
15 მირანდა ჯანხოთელი
16 ნინო გელიაშვილი
17 ლევანი სულაბერიძე
18 შალვა ურიადმყოფელი
19 გოგა გელიტაშვილი
20 დარეჯან ფოჩხიძე
21 ნინო კოჭლამაზაშვილი

 
სადოქტორო პროგრამა - საჯარო მმართველობა

N სახელი, გვარი
1 მაგდანა ბზიკაძე
2 ელენე მარგალიტაძე
3 მაია მიქაია
4 ანა ბარათაშვილი
5 მარიკა ხვადაგიანი
6 სოფიკო დავითაშვილი
7 სულხან ტაბატაძე
8 დავით ოქიტაშვილი
9 ბესარიონ სიმონიშვილი
10 გიორგი მამულაშვილი
11 ლაშა პიტნავა
12 ხატია ტერტერაშვილი
13 ენძელა მაჭარავიანი
14 შალვა გელაშვილი
15 მერი ლაღიძე
16 შალვა თადუმაძე
17 გივი გველესიანი
18 ნათია კილაძე
19 დავით ლეშკაშელი
20 ვახტანგ ცინცაძე
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21 მარიამ ფირანიშვილი
22 ანნა ამირანაშვილი

XI. საინჟირო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 

სადოქტორო პროგრამა - ეკონომიკა
№ სახელი, გვარი
1 გიორგი ბიწაძე
2 გიორგი კაპანაძე
3 ლევანი გაბაშვილი
4 გიორგი გიგოლაშვილი
5 სანდრო კობალაძე
6 თორნიკე რუსია

 
სადოქტორო პროგრამა - სოციალური მეცნიერებები

№ სახელი, გვარი
1 ზურაბ კობაძე
2 ირინა ყურუა
3 ნათია ფოფხაძე
4 რამინა ბერაძე
5 ქეთევან მესხიშვილი-სანოძე

 
სადოქტორა პროგრამა - არქეოლოგია

№ სახელი, გვარი
1 შორენა ყიფშიძე
2 ალექსანდრე ნაზღაიძე
3 მიხეილ წერეთელი
4 მალხაზ კაპანაძე

 
სადოქტორო პროგრამა - თეოლოგია

№ სახელი, გვარი
1 მაკა არახამია
2 თინათინ დეკანოიძე

 
2. პირი, რომელიც ბრძანების გამოცემიდან ორი თვის ვადაში არ წარმოადგენს ჩარიცხვისათვის
საჭირო დოკუმენტებს (ნაცვლად ცნობისა ან სხვა) ბრძანება მისი ჩარიცხვის ნაწილში
ძალადაკარგულად ჩაითვლება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე;
3. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ვიცე-რექტორს ლ. კლიმიაშვილს;
4. ბრძანება განთავსდეს სტუ-ის ვებგვერდზე და მისი გაცნობა დაინტერესებული
პირებისათვის უზრუნველყოს საქმის წარმოების დეპარტამენტმა;
5.  ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე;
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. N64).
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ვიცე–რექტორი
კლიმიაშვილი ლევან
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