
დანართი 2 

 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  მშენებლობა;  მშენებლობა (რუსულენოვანი);  

მშენებლობის ინჟინერია და მენეჯმენტი; სამოქალაქო ინჟინერია)  

 

მისამართი: მ.კოსტავას 68; სტუ-ის I კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 536; 

 

საკონტაქტო პირები:    ლელა სივსივაძე - 577 71 47 79;   samsheneblo@gtu.ge. 

 

 

ენერგეტიკისა ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია;   საინჟინრო 

ენეჯმენტი; ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია )  

 

მისამართი: მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VШ კორპუსი, მე- 4 სართული, ოთახი 444; 

 

საკონტაქტო პირები:   ნინო გოგინაშვილი – 595 79 73 43  Goginashvilinineli02@gtu.ge   

                             ელენე იარალაშვილი – 598 55 71 23–   iaralashvilielene02@gtu.ge  

                               მანანა აფციაური – 599 98 07 39;  –  afciauri_ma@gtu.ge   

 

                                                                                                   

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  გეოლოგია; სამთო და გეოინჟინერია; საინჟინრო 

გეოდეზია; საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა; ნავთობისა და 

გაზი ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი)) 

 

მისამართი: მ.კოსტავას 77; სტუ-ის Ш კორპუსი, მე-2 სართული, ოთახი 221 

 

საკონტაქტო პირები  – ლალი რურუა – 593 16 17 75 – l.rurua@gtu.ge; 

                                        ლია ჩადუნელი – 551 20 35 36.  l.chaduneli@gtu.ge  

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია;  გარემოსდაცვითი 

ინჟინერია; ქიმია;  მეტალურგია;  მასალათმცოდნეობა;  სასურსათო პროდუქტების 

წარმოების ინჟინერია; ფარმაცია)  

 

მისამართი: მ.კოსტავას 69; სტუ-ის მე–IIკორპუსი, მე–3 სართული „კომპიუტერული ცენტრი“ 

 

საკონტაქტო პირები - მთვარისა ნეფარიძე  –   591 13 08 35  – m.neparidze@gtu.ge; 

                                  ბელა ქუმელაშვილი –  595 58 45 75 – b.kumelashvili@gtu.ge.    
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სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  ტრანსპორტი; საგზაო ინჟინერია; სამრეწველო ინჟინერია 

და ტექნოლოგია; მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია;  საკვები პროდუქტების წარმოება–

გადამუშავება და სამაცივრო მოწყობილობები; ლოგისტიკა; სამეწარმეო ბიზნესის 

ორგანიზაცია და მართვა)  

 

 მისამართი:   მ.კოსტავას 68;  სტუ-ის I  კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 539; 

 

საკონტაქტო პირები - თინათინ ნიაური  - 557 33 82 89 – t.niauri @gtu.ge; 

                            თამარ შუბითიძე – 577 47 27 09  – shubitidzetamar05@gtu.ge ;     

                       

       

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  არქიტექტურა;  არქიტექტურა (რუსულენოვანი);  მოდის 

დიზაინის ტექნოლოგიები)  

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 68; სტუ-ის I   კორპუსი, C ფლიგელი, მე-4 სართული,ოთახი 410ც;  

 

საკონტაქტო პირები -  ელისაბედ სვანიძე –598 45 18 18 -  e.svanidze@gtu.ge      
                       თეონა კორკოტაშვილი - 599 50 07 60    

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  სამართალი; საერთაშორისო  ურთიერთობები;  

საერთაშორისო ურთიერთობები (რუსულენოვანი) )  

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი,მე-9 სართული, ოთახი 910 ა; 

 

საკონტაქტო პირები -  მაია გაბისონია  599 14 62 26   – samartali_dekanati@gtu.ge 

                                          ნათია სირაძე -595 96 00 35 – law@gtu.ge  

                                          ეკა აბესაძე -  555 10 63 13 - law@gtu.ge 

 

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  ინფორმატიკა; ინფორმატიკა (რუსულენოვანი);  

მათემატიკა;  საინჟინრო ფიზიკა;   ბიოსამედიცინო ინჟინერია;  ბიოსამედიცინო ინჟინერია 

(ინგლისურენოვანი); მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ ინჟინერინგი;  

კომპიუტერული ინჟინერია; კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი); ციფრული 

სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები)  

 

მისამართი: მ.კოსტავას 77;  სტუ-ის VI   კორპუსი,  მე-3 სართული, ოთახი 309ა; 

  

საკონტაქტო პირები  – მაია ჭოლიკიძე  – 593 14 39 63  – cholikidzemaia08@gtu.ge   

                                              გიორგი თანდილაშვილი - 595 53 54 14  - tandilashviligiorgi08@gtu.ge   
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დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამა:  დიზაინი ( ინგლისურენოვანი))  

 

მისამართი: მ.კოსტავას 77; სტუ-ისVШ  კორპუსი, II სათული ოთახი 3; 

 

საკონტაქტო პირები:  თამარ ელიზბარაშვილი - 558 24 74 78 – t.elizbarashvili@gtu.ge      

                                        მარინა მიტიჩაშვილი - 599 10 56 07 – m_mitichashvili@gtu.ge  

 

 

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:   აგრარული ტექნოლოგიები;   სასურსათო ტექნოლოგია;     

სატყეო საქმე; აგროინჟინერია; მევენახეობა და ენოლოგია; მეცხოველეობა;  აგრონომია; 

ნიადაგისა და წყლის რესურების ინჟინერია; )  

 

მისამართი:   გურამიშვილის გამზ.№17, მე-2 სართული, ოთახი №209;  

 

საკონტაქტო პირები:  გოგოლაძე მარიამი - 555 45 58 94;   m.gogaladze@gtu.ge 

                                       უთნელიშვილი თამთა -593 10 75 25 t.utnelishvili@gtu.ge 

                                       ახვლედიანი ნანა - 599 98 41 24     

 

 

ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:   ბიზნესის ადმინისტრირება;  ბიზნესის ადმინისტრირება 

(რუსულენოვანი);  საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები;  საჯარო მმართველობა;  

სასტუმრო მომსახურება ) 

 

მისამართი: მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-7   სართული,  ოთახი704 ა; 

 

საკონტაქტო პირები:  ნათია ყაველაშვილი 5 79 32 43 20 kavelashvili.natia@gtu.ge  

                                        დარეჯან ცუცქირიძე 577 55 08 65 d.tsutskiridze@gtu.ge (რუსულენოვანზე) 

 

 

 

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:  მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების 

მართვა; მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება; ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი 

გარემო და დაცვა; მთის მდგრადი ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი;) 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 69; სტუ-ის X კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი 319;     

 

საკონტაქტო პირი: - მაია გოგოტიშვილი - 599 71 10 18 – m.gogotishvili@gtu.ge 
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საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

 

(საგანამანათლებლო პროგრამები:   ევროპისმცოდნეობა; მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა;  

საზოგადოებასთან  ურთიერთოება; ეკონომიკა;  არქეოლოგია) 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-8 სართული, ოთახი802ა;     

 

საკონტაქტო პირები - ნინო გვარჯალაძე  -  599 35 48 41 –  n.gvarjaladze@gtu.ge 

 

 

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამა 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-8 სართული, ოთახი802ა;     

 

საკონტაქტო პირი  – ქეთევან მარღიშვილი  –  595 76 85 52  – k.margishvili@gtu.ge 
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