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1.  

*MES6220001409364*

MES 6 22 0001409364
04/11/2022

დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ
 
”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ის
დოქტორანტურის შესახებ დებულების, სტუ-ის ფაკულტეტების დეკანების მოხსენებითი
ბარათებისა და სასწავლო დეპარტამენტების სხდომის ოქმის ამონაწერების საფუძველზე

 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

2022/2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დაუმტკიცდეს სამეცნიერო
ხელმძღვანელები 2022 წლის 30 სექტემბრის №1194834 ბრძანებით ჩარიცხულ
დოქტორანტებს:

   I.  სამშენებლო ფაკულტეტი
სადოქტორო  პროგრამა -მშენებლობა
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ლუკა კურდღელია 42001031979 თამაზ შილაკაძე, პროფესორი.
2 გიორგი მამულაშვილი 01008052915 კონსტანტინე მჭედლიშვილი,

პროფესორი.
3 მარიამ ყავრელიშილი 01024035861 ზურაბ გვიშიანი, პროფესორი.
4 გიორგი კალაძე 01010008141 მალხაზ წიქარიშვილი, პროფესორი.
5 გიორგი ხატიაშვილი 01027059694 თენგიზ პაპუაშვილი, პროფესორი.
6 კონსტანტინე ზავიალოვი 00763081716 პროფესორები: დავით გურგენიძე, და

ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი.



2

7 კახა მეგრელიშვილი 54001057635 თამაზ ხმელიძე, პროფესორი
8 ნიკა ამირხანაშვილი 31001057441 ნინო მსხილაძე, პროფესორი
9 გრიგოლ ამაღლობელი 01030052598 გრიგოლ ხოფერია, პროფესორი.
10 თეიმურაზ არევაძე 12001057122 ალექსი ბურდულაძე,პროფესორი.
11 ქეთევან წიქარიშვილი 01019076537 მარინა ჯავახიშვილი, პროფესორი
12 ბექა გურგენიძე 01025013262 გელა ყიფიანი, პროფესორი
13 თორნიკე კელეპტრიშვილი 01001074328 ფატიმა ვერულაშვილი, ასოცირებული

პროფესორი.
14 გეგა ხაზალია 01008056331 ირაკლი შეყრილაძე, პროფესორი
15 კახა კახობერაშვილი 01001081652 ალექსანდრე ლებანიძე,პროფესორი.
16 ალექსანდრე ფეიქრიშვილი 01024088752 მალხაზ ტურძელაძე, პროფესორი.
17 ვახტანგ ნებიერიძე 01024071231 ქეთევან მდინარაძე,პროფესორი.
 
სადოქტორო  პროგრამა - სამხედრო ინჟინერია 
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 გელა მაჭარაშვილი 38001002127 ელგუჯა მეძმარიაშვილი,

პროფესორი.
 

II. ენერგეტიკის ფაკულტეტი
სადოქტორო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ირაკლი ვარდიაშვილი 13001067411 გიორგი არზიანი, პროფესორი.
2 ბორის ჯინჭველეიშვილი 01001014452 თენგიზ მუსელიანი, პროფესორი.
3 გიორგი ერიქაშვილი 60001157020 არჩილ კოხტაშვილი, პროფესორი.
4 დავითი ბებუა 62509012744 გიორგი არზიანი, პროფესორი.
 
სადოქტორო   პროგრამა - ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ეკა მგელაძე 35001038102 ავთანდილ ასათიანი, ასოცირებული

პროფესორი.
 

III.  სამთო - გეოლოგიური ფაკულტეტი
 სადოქტორო პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 სოფიო გუგეშაშვილი 01011074067 ნინო რატიანი, პროფესორი
 
სადოქტორო პროგრამა - სამთო ტექნოლოგიები
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ბექა ბერიძე 10001067959 დემურ ტალახაძე, პროფესორი.
 
                                  IV. ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სადოქტორო პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ანა გურასპაშვილი 2400I027116 პროფესორები: მაია მშვილდაძე და და

თეიმურაზ ჭეიშვილი
2 კონსტანტინე ხაჭაპურიძე 18001004656
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პროფესორი გიორგი მჭედლიშვილი და
თსუ-ს ელეფთერ ანდრონიკაშვილის
სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის
გამოყენებითი კვლევების ცენტრის მეცნიერ
თანამშრომელი გურანდა ავქოფშვილი

 
სადოქტორო პროგრამა - მასალათმცოდნეობა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 სალომე გვაზავა 62102008788 ნუგზარ ხიდაშელი,პროფესორი.
 

V.  სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი
სადოქტორო პროგრამა - ტრანსპორტი
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 დავით ბულეიშვილი 01008037404 ზაზა მესხიძე, ასოცირებული პროფესორი
2 ეთერი გელაშვილი 12001011599 პროფესორები: გიორგი აბრამიშვილი და

ჯუმბერ იოსებიძე
 

VI.  არქიტექტურის, ურბანიტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
სადოქტორო   პროგრამა - არქიტექტურა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 რატი ნეფარიძე 01024074419 გიორგი სალუქვაძე, პროფესორი.
2 ლევან ასაბიშვილი 01017010841 ნინო იმნაძე, პროფესორი.
3 ნიკო გველებიანი 60001153696 მედეია მელქაძე, პროფესორი.
 
სადოქტორო   პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 აკაკი სხვიტარიძე 62002000688 მაია ძიძიგური, პროფესორი
2 მარიამ ბენაშვილი 01024086620 თამარ ჩუბინიძე, ასოცირებული

პროფესორი
3 ლედი ტურიაშვილი 13001059738 ქეთევან ბერეკაშვილი, ასოცირებული

პროფესორი
 

VII. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სადოქტორო პროგრამა - ინფორმატიკა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ოთარი მაჩალაძე 60001150864 გია სურგულაძე, პროფესორი.
2 გიორგი მირზაშვილი 01024083523 გულნარა ჯანელიძე, ასოცირებული

პროფესორი.
3 გურამ ქოჩლაძე 01005034530 ხათუნა ბარდაველიძე, ასოცირებული

პროფესორი.
4 ალექსი კობაიძე 01017055678 მარიამ ჩხაიძე, პროფესორი.
5 მირანდა ღვალაძე 25001047331 თამარ ლომინაძე, პროფესორი.
6 თორნიკე ჯაფარიძე 01005040556 ზურაბ ბოსიკაშვილი, პროფესორი.
7 გიორგი კაპანაძე 60001127044 გია სურგულაძე, პროფესორი.
8 ეკატერინე პაპავა 33001010530 თამარ ლომინაძე, პროფესორი.
9 ნინო ღუდუშაური 44001005339 მედეა თევდორაძე, პროფესორი.
10 ნინო მელიქიძე 57001010169 მედეა თევდორაძე, პროფესორი.
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11 ნიკოლოზ სვანიძე 01405045729 მარიამ ჩხაიძე, პროფესორი.
12 გიორგი მურადოვი 01011091462 ბადრი მეფარიშვილი, პროფესორი.
13 ნიკოლოზ კაციტაძე 35001125286 პროფესორი: გია სურგულაძე და

ასოცირებული პროფესორი ნინო
თოფურია

14 ენდი ნეფარიძე 54001059937 პროფესორები: ლილი პეტრიაშვილი და
ნონა ოთხოზორია.

15 ნუგზარ ყოჩიაშვილი 14001027460 იოსებ ქართველიშვილი, პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ლადო სეხნიაშვილი 01011085631 ზაალ აზმაიფარაშვილი, პროფესორი.
2 ირაკლი ჩანთაძე 01005003025 ჯემალ გრიგალაშვილი, პროფესორი.
3 ანი კუდუხაშვილი 59001104938 ნონა ოთხოზორია, პროფესორი.
4 ნინო მწითური 31001004795 ნინო მჭედლიშვილი, ასოცირებული

პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - მათემატიკა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 მარიამი ჯალალი 01019077749 ზურაბ ქვათაძე, პროფესორი.
2 გიორგი ნაკაშიძე 01027080304 მარიამ ბერიაშვილი, ასოცირებული

პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - საინჟინრო ფიზიკა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ბექარი ქოჩლაძე 01001079457 ზვიად წამალაიძე, პროფესორი.
2 ტოლია კილასონია 39001031124 პროფესორები: აკაკი გიგინეშვილი
3 დავითი წვერავა 55001006028 ნიკოლოზ ჩიხრაძე, პროფესორი.
4 მარეხ მაზანაშვილი 59001006665 თეიმურაზ ბერიკაშვილი, ასოცირებული

პროფესორი
5 ნათია ბერიაშვილი 01024074242 მიხეილ ჩიხრაძე, ასოცირებული

პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ანდრიი გრუბიაკი FN 005504 ირინე გოცირიძე, პროფესორი.
2 ნათია კენჭაძე 60003000360 ზვიად ღურწკაია, პროფესორი.
3 სუკჯუ ჩანგ 01291011028 ირინე გოცირიძე, პროფესორი.
 

VIII.  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის
ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა  - აგრარული ეკონომიკა      
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 გურამ სოფრომაძე 53001022344 პროფესორები: პაატა კოღუაშვილი და

რევაზ ასათიანი (საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიკოსი)
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სადოქტორო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ბექა შავაძე 25001034348 ნინო ზაქარიაშვილი, პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - სატყეო საქმე
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ქეთევან დგებუაძე 01008022379 ნინო ლომიძე, პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა   - სასურსათო ტექნოლოგია    
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 მარიამ ფაჩულია 39001040771 მარიამ ხომასურიძე, პროფესორი.
2 გიორგი ხუციშვილი 59001113718 ლია ამირანაშვილი, პროფესორი.
 

IX.  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სადოქტორო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 გიორგი თურმანიძე 01024069814 ლელა კოჭლამაზაშვილი, პროფესორი.
2 ანა გეგეშიძე 01024076717 ნინო ლაზვიაშვილი, პროფესორი.
3 შოთა ხორავა 01018003933 თეიმურაზ ყანდაშვილი,პროფესორი.
4 მიხეილ ხასაია 01024073727 მერაბ მიქელაშვილი, პროფესორი.
5 ირაკლი ახვლედიანი 01008010572 ანზორ აბრალავა, პროფესორი.
6 თეა ჩიკვილაძე 01007013113 თამარ ღამბაშიძე, ასოცირებული

პროფესორი.
7 თამარ ზარგინავა 62001039431 ევგენი ბარათაშვილი, პროფესორი.
8 სოფიო მშვილდაძე 01003007746 ნინო ჩიკვილაძე, ასოცირებული

პროფესორი.
9 სოფიკო შოშიაშვილი 01008021772 მაია ჩეჩელაშვილი, ასოცირებული

პროფესორი.
10 ლექსო თოდუა 58001004184 ევგენი ბარათაშვილი, პროფესორი.
11 სოფიო ფალიანი 01017007634 თათია ღურწკაია, ასოცირებული

პროფესორი.
12 შორენა გვენეტაძე 01027021326 ტრისტან ჯინჭარაძე, მოწვეული

პროფესორი.
13 მურთაზი თოდაძე 38001048554 ნატალია ჭანტურია, ასოცირებული

პროფესორი.
14 ელენე გაბაძე 01019038974 ნინო ფაილოძე, პროფესორი.
15 კახაბერ ხატიაშვილი 01024067929 ნინო ქავთარაძე, მოწვეული პროფესორი.
16 გიორგი მელქაძე 61001043999 გოდერძი ტყეშელაშვილი, პროფესორი.
17 ომარ ქეშელაშვილი 01008053059 მერაბ ვანიშვილი, პროფესორი.
18 თემურ თოიძე 01024076709 რამაზ ოთინაშვილი, პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - საჯარო მმართველობა
N სახელი, გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 60001041255 შოთა დოღონაძე, პროფესორი.
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ნიკოლოზი
მარგველაშვილი

2 გიორგი ქორქაშვილი 53001046914 შოთა დოღონაძე, პროფესორი.
3 ნატალია ჩუბინიძე 54001010068 ოთარ ქოჩორაძე, პროფესორი.
4 ირაკლი ერისთავი 61001054077 პროფესორები: შოთა დოღონაძე და

ჯემალ გახოკიძე.
5 არჩილ ჩიქოვანი 61001021588 პროფესორები: ჯემალ გახოკიძე და

გენადი იაშვილი.
6 კახა კუკავა 01010008849 ზაირა ღუდუშაური, მოწვეული

პროფესორი.
7 მარიამ კუჭავა 01008043402 გიორგი ბაღათურია, პროფესორი.
8 არჩილ მახარაძე 61004059299 ჯემალ გაბელია, პროფესორი.
9 ნინო გულეიშვილი 01013012297 ნუნუ ოვსიანიკოვა, ასოცირებული

პროფესორი.
10 მაკა გვენცაძე 60001017002 თამარ რევაზიშვილი, ასოცირებული

პროფესორი.
11 თეონა კაჭარავა-ცინაური 01006010716 ოთარ ბაღათურია, ასოცირებული

პროფესორი.
12 ნინო რურუა 01001004339 კონსტანტინე აბულაძე, მოწვეული

პროფესორი.
13 თენგიზ ჯოხაძე 01025019429 ბესიკ შერაზადიშვილი, ასოცირებული

პროფესორი.
 

X. საინჟირო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა - ეკონომიკა
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 ეკა ავალიანი 01009008630 ირინე მამალაძე, პროფესორი.
2 ნინო ყურაშვილი 01002023175 დავით მახვილაძე, ასოცირებული

პროფესორი.
3 მაია ქიმერიძე 01007003489 რევაზ შენგელია, პროფესორი.
4 თენგიზ გაბინაშვილი 01019073874 მაია ბენია, ასოცირებული პროფესორი.
5 მაია თადიაშვილი 01002012215 ლია ჭყონია, ასოცირებული პროფესორი.
6 გიორგი მოცრაძე 54001054756 ნაზი ჭიკაიძე, პროფესორი.
7 ნანა ნიკოლეიშვილი 01024080002 ელენე მენაბდე-ჯოხაძე, ასოცირებული

პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - სოციალური მეცნიერებები
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 სალომე ქავთარაძე 05001001457 შოთა ვადაჭკორია, ასოცირებული

პროფესორი.
2 მანანა დუმბაძე 61001032309 არსენ ბურჯალიანი, ასოცირებული

პროფესორი.
3 დავითი ხიმშიაშვილი 01017041178 შოთა ვადაჭკორია, ასოცირებული

პროფესორი.
4 ნინო გაგუნაშვილი 01008052185
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პროფესორი ლია მეტრეველი და
სოციალური კვლევების ლაბორატ-ორიის
ხელმძღვანელი ვაჟა გურგენიძე.

 
 
სადოქტორო პროგრამა - არქეოლოგია
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 თევდორე ისაკაძე 01006005087 ვაჟა სადრაძე, ასოცირებული

პროფესორი.
2 გიორგი ჭანტურია 39001042914 თამარ ხოხობაშვილი, პროფესორი.
3 ლიანა კასპელაშვილი 01002028457 ვაჟა სადრაძე, ასოცირებული

პროფესორი.
 
სადოქტორო პროგრამა - თეოლოგია
№ სახელი გვარი პირადი ნომერი სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1 სალომე ბრეგვაძე 01019081120 პროფესორი, მიტროპოლიტი, თენგიზ

(ანანია) ჯაფარიძე
 
2.     ბრძანება განთავსდეს სტუ-ის ვებგვერდზე და მისი გაცნობა დაინტერესებული
პირებისათვის უზრუნველყოს საქმის წარმოების დეპარტამენტმა;
 
3  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის.    
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. N64).
 
 
 

 
 
ვიცე-რექტორი
კლიმიაშვილი ლევან
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