2022/2023 სასწავლო წლისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები
საგანმანათლებლო
ერთეული

საუნივერსიტეტო საკონკურსო
მოთხოვნები

პროგრამა

მშენებლობა

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სამშენებლო
ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო გამოცდა
მშენებლობის
მენეჯმენტი

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში
-

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
სავალდებულოა უცხოური ენის B2 დონეზე ფლობის (ინგლისური,
გერმანული,
ფრანგული,
რუსული)
დამადასტურებელი
სერთიფიკატის/დოკუმენტის წარმოდგენა. აპლიკანტებს, რომლებსაც
განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ
უცხოურენოვანი პროგრამა) გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატის
წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ; აპლიკანტი, რომელიც ვერ
წარმოადგენს აღნიშნულ სერთიფიკატს, ვალდებულია ტესტირება
გაიაროს სტუ-ს კომპიუტერულ ცენტრში ერთ–ერთ უცხოურ ენაში
(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული).
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

წყლის ინჟინერია
(ინგლისურენოვანი)

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სასპეციალიზაციო გამოცდა
ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

ენერგეტიკის
ფაკულტეტი
ტექნოლოგიური
პროექტების
მენეჯმენტი და
ინდუსტრიული
პოლიტიკა

სასპეციალიზაციო გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში
-

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ფლობს ინგლისურ ენას B2 დონეზე, რაც დადასტურებული უნდა
იყოს აკრედიტებული დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტით
(სერტიფიკატით), ან შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირებით. ჩარიცხვა
ხდება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე (საერთო
სამაგისტრო
გამოცდისა
და
სტუ-ს
მიერ
განსაზღვრული
სპეციალისტსთვის განკუთვნილი, ინგლისურ ენაზე შედგენილი
ტესტების საფუძველზე). ტესტების ნიმუშები განთავსდება სტუ-ს
სწავლების დეპარტამენტის ვებგ–ვერდზე http://gtu.ge/study/index.php
გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ის მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები) გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე http://.gtu.ge/StudyDep/ გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე,
შესაძლებელია
მხოლოდ
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

ნავთობის და გაზის
ტექნოლოგიები
(რუსულენოვანი)

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

გამოცდა რუსულ ენაში
(სწავლების ენაში)
უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,)
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სამთოგეოლოგიური
ფაკულტეტი

სამთო და
გეოინჟინერია

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.
აპლიკანტები ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების
საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ
განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები).
გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებ-გვერდზე
https://gtu.ge/Study-Dep/News/?ELEMENT_ID=15211
გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე
ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ უცხოური ენის
(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის
დამადასტურებელი შესაბამისი სერტიფიკატი ან უნდა ჩააბარონ
გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში. პროგრამაზე
ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს
არასახელმწიფო ენაზე სწავლისას, აუცილებელია აპლიკანტი
ფლობდეს სასწავლო ენას სულ მცირე B2 საფეხურის შესაბამის
დონეზე
(იხ.
ევროპული
ლინგვისტური
პორტფელი
https://is.muni.cz/el/1441/podzim2009/R2BP_DIS1/um/Jazykovoj_portfel.pd
f ). ენის ცოდნის დონის შემოწმების მიზნით აპლიკანტმა უნდა
წარმოადგინოს საერთაშორისო სერტიფიკატის TORFL (The Test of
Russian as a Foreign Language) II საფეხურის სერტიფიკატი (რაც
შეესაბამება ტესტირების ALTE ევროპული სისტემის B2 საფეხურს),
სწავლების ენის ცოდნის დასტურად. ასეთი აპლიკანტი თავისუფლდება სწავლების ენის გამოცდიდან. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა
რელევანტური დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში აპლიკანტი
ვალდებულია გაიაროს ტესტირება იმ ენის რეალური კომპეტენციის
გამოვლენის მიზნით, რომელზედაც ხორციელდება სწავლება მის
მიერ არჩეულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებ-გვერდზე
https://gtu.ge/StudyDep/News/?ELEMENT_ID=15211
გამოცდების

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).

გეოლოგია
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

ნავთობის და გაზის
ტექნოლოგიები

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე პროგრამაზე ჩარიცხვის
მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ უცხოური ენის (ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული, რუსული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის
დამადასტურებელი შესაბამისი სერტიფიკატი ან უნდა ჩააბარონ
გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში. პროგრამაზე ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე https://gtu.ge/StudyDep/News/?ELEMENT_ID=15211 გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი
თვით
ადრე.
პროგრამაზე
ჩარიცხვის
მსურველებმა
უნდა
წარმოადგინონ უცხოური ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული,
რუსული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი
შესაბამისი სერტიფიკატი ან უნდა ჩააბარონ გამოცდა სტუ-ის
საგამოცდო ცენტრში. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე https://gtu.ge/StudyDep/News/?ELEMENT_ID=15211 გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი
თვით
ადრე
პროგრამაზე
ჩარიცხვის
მსურველებმა
უნდა
წარმოადგინონ უცხოური ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული,
რუსული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი
შესაბამისი სერტიფიკატი ან უნდა ჩააბარონ გამოცდა სტუ-ის
საგამოცდო ცენტრში. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლების,

მეცნიერების, კულტურისა
დადგენილი წესით.
•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).

საინჟინრო გეოდეზია
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

პროფესიული
უსაფრთხოება და
ჯანმრთელობა

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

და

სპორტის

სამინისტროს

მიერ

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა
წარმოადგინონ უცხოური ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული,
რუსული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი
შესაბამისი სერტიფიკატი ან უნდა ჩააბარონ გამოცდა სტუ-ის
საგამოცდო ცენტრში. გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე https://gtu.ge/StudyDep/News/?ELEMENT_ID=15211 გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები) გამოცდების საკითხები/ ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე https://gtu.ge/StudyDep/ გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე
ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ უცხოური ენის
(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) არანაკლებ B2
დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი სერტიფიკატი ან
უნდა ჩააბარონ გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

სასპეციალიზაციო გამოცდა
ქიმიური
და
ბილოგიური ინჟინერია

ქიმიური
ტექნოლოგიისა და
მეტალურგიის
ფაკულტეტი

მასალათმცოდნეობა

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში
-

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს,
რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების
საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ
განსაზღვრული გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების
დეპარტამენტის ვებგვერდზე http://www.gtu.ge/study/index.php
გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (სწავლის
სფეროების კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან: 06
ინფორმაციისა
და
კომუნიკაციის
ტექნოლოგიები;
05
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა; 07
ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა), რომელიც ჩაირიცხება
სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით (საერთო სამაგისტრო
გამოცდა
და
სტუ-ს
მიერ
განსაზღვრული
სპეციალობის
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე.პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი უცხოური
ენის (ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული ენა)
ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არანაკლებ B2 დონისა, ან
უნდა ჰქონდეს B2 დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის
დოკუმენტი. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური
დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში შესაბამის კომისიასთან. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
გარე მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე,
შესაძლებელია, მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და

•

სასპეციალიზაციოგამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

•

სასპეციალიზაციოგამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,

მეტალურგია

გარემოს დაცვითი
ინჟინერია

მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით
დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან
სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“
შესაბამისად; შიდა მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე
დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა მობილობის
ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის რექტორის
ბრძანებით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (სწავლის
სფეროების კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან: 06
ინფორმაციისა
და
კომუნიკაციის
ტექნოლოგიები;
05
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა; 07
ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა, რომელიც ჩაირიცხება
სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით (საერთო სამაგისტრო
გამოცდა
და
სტუ-ს
მიერ
განსაზღვრული
სპეციალობის
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ერთ-ერთი უცხოური
ენის (ინგლისური ენა, გერმანული ენა ფრანგული ენა) ცოდნის
დამადასტურებელი სერთიფიკატი არანაკლებ B2 დონისა ან უნდა
ჰქონდეს B2 შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი.
მსგავსი სერთიფიკატის ან ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის
შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული). პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე შესაძლებელია
საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (სწავლის
სფეროების კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან: 06
ინფორმაციისა
და
კომუნიკაციის
ტექნოლოგიები;
05
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა; 07
ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა; 08 სოფლის მეურნეობა,
მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია), რომელიც ჩაირიცხება

ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

ფარმაცია

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ

სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით (საერთო სამაგისტრო
გამოცდა
და
სტუ-ს
მიერ
განსაზღვრული
სპეციალობის
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი უცხოური
ენის (ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული ენა)
ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არანაკლებ B2 დონისა, ან
უნდა ჰქონდეს B2 დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის
დოკუმენტი. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური
დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში შესაბამის კომისიასთან. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
გარე მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე,
შესაძლებელია, მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით
დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან
სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“
შესაბამისად; შიდა მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე
დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა მობილობის
ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის რექტორის
ბრძანებით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (სწავლის
სფეროების კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან: 09
ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა; 06 ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის ტექნოლოგიები; 05 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები,
მათემატიკა და სტატისტიკა; 07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა;
08 სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია),
რომელიც
ჩაირიცხება
სამაგისტრო
გამოცდების
შედეგების
საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის
მიხედვით (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ
განსაზღვრული სპეციალობის გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების

კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

ქიმია

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php
გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს
ერთ-ერთი უცხოური ენის (ინგლისური ენა, გერმანული
ენა,
ფრანგული ენა, რუსული ენა) ცოდნის დამადასტურებელი
სერტიფიკატი არანაკლებ B2 დონისა, ან უნდა ჰქონდეს B2 დონის
შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. მსგავსი
სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის
შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას უცხოურ ენაში
შესაბამის
კომისიასთან.
პროგრამაზე
ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
გარე მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე,
შესაძლებელია, მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით
დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან
სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“
შესაბამისად;
შიდა მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან
მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა მობილობის ვადები და
პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით და
ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ის მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ის
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი უცხოური
ენის (ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული ენა)
ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არანაკლებ B2 დონისა ან
უნდა ჰქონდეს B2 დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის
დოკუმენტი. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური
დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში შესაბამის კომისიასთან. პროგრამაზე

ლოგისტიკა
სატრანსპორტო
სისტემების და
მექანიკის
ინჟინერიის
ფაკულტეტი

ტრანსპორტი

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
გარე მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე,
შესაძლებელია, მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ -ით
დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან
სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“
შესაბამისად; შიდა მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე
დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა მობილობის
ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის რექტორის
ბრძანებით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე https://gtu.ge/StudyDep/ გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველს უნდა გააჩნდეს ინგლისური
ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტი/სერტიფიკატი ან
უნდა
ჰქონდეს
წარმოდგენილი
B2
დონის
ათვისების
დამადასტურებელი დოკუმენტი. იმ შემთხვევაში თუ პირმა ვერ
წარმოადგინა შესაბამისი სერტიფიკატი, უნდა ჩააბაროს გამოცდა
საგამოცდო ცენტრში უცხოურ (ინგლისურ) ენაში. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე https://gtu.ge/StudyDep/ გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველს უნდა გააჩნდეს ინგლისური

სასპეციალიზაციო გამოცდა
ბიზნესის ორგანიზაცია
და მართვა

სატრანსპორტო
სისტემების და
მექანიკის
ინჟინერიის
ფაკულტეტი

არქიტექტურის
ურბანისტიკისა და
დიზაინის
ფაკულტეტი

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სასპეციალიზაციო გამოცდა
მექანიკის ინჟინერია
და სამრეწველო
ტექნოლოგიები

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში
-

•
არქიტექტურა

სასპეციალიზაციო გამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
არქიტექტურის,
ურბანისტიკისა და დიზაინის
ფაკულტეტზე კოსტავას ქ. N

ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტი/სერტიფიკატი ან
უნდა
ჰქონდეს
წარმოდგენილი
B2
დონის
ათვისების
დამადასტურებელი დოკუმენტი. იმ შემთხვევაში თუ პირმა ვერ
წარმოადგინა შესაბამისი სერტიფიკატი, უნდა ჩააბაროს გამოცდა
საგამოცდო ცენტრში უცხოურ (ინგლისურ) ენაში. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები.
გამოცდის
ჩაბარება
აუცილებელია
სპეციალობაში). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე-ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტურა“-ზე სწავლის

უფლება აქვს არქიტექტურის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის
მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების
შედეგების საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს
მიერ განსაზღვრული გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების

68, I კორპუსი, აუდიტორიები:
N403C, 407C, )
•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–
ერთ უცხო ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).

შენიშვნა: უცხო ენის გამოცდა
ჩატარდება ტესტირების ფორმით
სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში

სამართალი

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სამართლისა და
საერთაშორისო
ურთიერთობების
ფაკულტეტი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–
ერთ უცხო ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე https://gtu.ge/Study-Dep/ გამოცდების დაწყებამდე
მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო
გამოცდების გავლის გარეშე შესაძლებელია საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. სავალდებულოა უცხოური ენის B2
დონეზე ფლობის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული)
დამადასტურებელი სერთიფიკატის/დოკუმენტის წარმოდგენა.
აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ
(გავლილი აქვთ ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ ან რუსულენოვანი
სასწავლო კურსი/პროგრამა) გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატის
წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ.
სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს
სამართლის ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიური
ხარისხის მქონე პირს, რომელიც უნივერსიტეტში სამაგისტრო
პროგრამაზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს საერთო სამაგისტრო
გამოცდების
შედეგების
საფუძველზე,
ჩააბარებს
შიდა
საუნივერსიტეტო გამოცდებს უცხო ენაში (ინგლისური B2 დონე) და
სპეციალობაში. უცხო ენის გამოცდიდან თავისუფლდება პირი,
რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელ
საერთაშორისო სერტიფიკატს ან წინა საფეხურის კვალიფიკაცია აქვს
მიღებული
ინგლისურენოვან
პროგრამაზე.
გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე http://www.gtu.ge/Learning/Magistracy.php გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრს ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
უნივერსიტეტში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე
სწავლის უფლებას მოიპოვებს საერთო სამაგისტრო გამოცდების
შედეგების
საფუძველზე,
ჩააბარებს
შიდა
საუნივერსიტეტო
გამოცდებს უცხოურ ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული,
რუსული - B2 დონე) და სპეციალობაში. უცხო ენის გამოცდიდან
თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ცოდნის
დამადასტურებელ საერთაშორისო სერტიფიკატს ან წინა საფეხურის
კვალიფიკაცია აქვს მიღებული ინგლისურენოვან პროგრამაზე.
გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების

დეპარტამენტის ვებგვერდზე http://www.gtu.ge/Learning/Magistracy.php
გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.

სასპეციალიზაციო გამოცდა
ბიოსამედიცინო
ინჟინერია და
სამედიცინო
ინფორმატიკა

ინფორმატიკისა და
მართვის
სისტემების
ფაკულტეტი

კომპიუტერული
სისტემები და
ქსელური
ტექნოლოგიები

ბიოსამედიცინო
ინჟინერია
(ინგლისურენოვანი)

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე(საერთო
სამაგისტრო
გამოცდა
და
სტუ-ს
მიერ
განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე - 2 -(სულ 7 გვ.) ჩარიცხვა სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე
შესაძლებელია
საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე კანდიდატის
დაშვების წინაპირობაა:
•
საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში.
•
ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი არანაკლებ B2
დონის სერტიფიკატი ან B2 დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის
გავლის დოკუმენტი. სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური
დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი ჩააბარებს
გამოცდას ინგლისურ ენაში.
გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების
დეპარტამენტის ვებ გვერდზე (https://gtu.ge/Study-Dep/) გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს შიდა და გარე
მობილობით
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროს და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ
დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად.
პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე,
შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხო
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,

ინფორმატიკა

მართვის სისტემები,
ავტომატიზაცია და
ტესტ-ინჟინერინგი

(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები).
აპლიკანტებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე,
რისთვისაც მათ უნდა წარმოადგინონ სათანადო სერტიფიკატი ან
გაიარონ სათანადო ტესტი სტუს-ს საგამოცდო ცენტრში. აპლიკანტებს
რომლებსაც
საბაკალავრო
ხარისხი
მინიჭებული
აქვთ
ინგლისურენოვანი პროგრამის გავლის შედეგად, სერტიფიკატის
წარდგენა ან ტესტირების გავლა არ მოეთხოვებათ.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ის მიერ განსაზღვრული
სპეციალობის გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები
განთავსდება სტუ-ის ვებ გვერდზე სპეციალობის გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს
უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არანაკლებ
B2 დონისა, ან უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი B2 დონის შესაბამისი
სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა
ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი
გაივლის გასაუბრებას უცხოურ ენაში. პროგრამაზე ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებ გვერდზე https://gtu.ge/StudyDep/ გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე
ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე შესაძლებელია
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. პრეტენდენტს უნდა
გააჩნდეს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
არანაკლებ B2 დონისა, ან უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი B2 დონის
შესაბამისი სასწავლო - 2 - (სულ 9 გვ.) კურსის გავლის დოკუმენტი.

ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

სასპეციალიზაციო გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

მათემატიკა

საინჟინრო ფიზიკა

•

სასპეციალიზაციოგამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის
არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას უცხო
ენაში. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე,
შესაძლებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით. პროგრამაზე
სწავლის უფლება შეუძლია ასევე მოიპოვოს სტუ-ს სხვა ფაკულტეტის
ან
სხვა
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტმა, მობილობის საფუძველზე,
საქართველოს კანონმდებლობის და სტუ-ს სასწავლო პროცესის
რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებ გვერდზე. გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა
სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე შესაძლებელია საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
სპეციალობის გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები
განთავსდება სტუ-ს ვებ-გვერდზე სპეციალობის გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს
უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არანაკლებ
B2 დონისა, ან უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი B2 დონის შესაბამისი
სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა
ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი
გაივლის გასაუბრებას უცხოურ ენაში საფაკულტეტო სპეციალურ
კომისიასთან. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის
გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

•

•

სამედიცინო ფიზიკა

ციფრული
სატელეკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები

სასპეციალიზაციო გამოცდა
(გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში)
გასაუბრება ინგლისურ ენაში:
აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას ინგლისურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
შენიშვნა გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით
სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

გასაუბრება ინგლისურ ენაში:
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
სპეციალობის გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები
განთავსდება სტუ-ს ვებ-გვერდზე სპეციალობის გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს
ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
არანაკლებ B2 დონისა, ან უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი B2 დონის
შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. მსგავსი
სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის
შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას ინგლისურ ენაში
საფაკულტეტო სპეციალურ კომისიასთან. პროგრამაზე ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს განათლების, მეცნიერების,კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო
სამაგისტრო
გამოცდა
და
სტუ-ის
მიერ
განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები).
გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებ გვერდზე https://gtu.ge/Study-Dep/ გამოცდების დაწყებამდე
მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე
შესაძლებელია
საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ინგლისური ენის ცოდნის არანაკლებ B2
დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან უნდა ჰქონდეს
წარმოდგენილი B2 დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის
დოკუმენტი. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური
დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის
გასაუბრებას ინგლისურ ენაში. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
მიერ დადგენილი წესით. პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია

ასევე მოიპოვოს სტუ-ს სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის პროგრამის
სტუდენტმა,
მობილობის
საფუძველზე,
საქართველოს
კანონმდებლობის და სტუ-ს სასწავლო პროცესის რეგულირების
წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.
დიზაინის
საერთაშორისო
სკოლა

გამოცდა ხატვაში
( ჩატარდება ფაკულტეტზე დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
კოსტავას ქ. N75ა, VIII კორპუსი,
აუდიტორია N14ა შესაბამის
კომისიასთან

დიზაინი
(ინგლისურენოვანი)

აგრარული
მეცნიერებების და
ბიოსისტემების
ინჟინერინგის
ფაკულტეტი

მევენახეობა და
ენოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სასპეციალიზაციო გამოცდა
აგრარული
ტექნოლოგიები

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში
-

განმცხადებელი მიიღება საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ (01) აგრარული
მეცნიერების, (05) საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ფლობს ინგლისურ ენას B2 დონეზე, რაც დადასტურებულია
აკრედიტებული დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტით
(სერტიფიკატით), ან შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირებით. ჩარიცხვა
ხდება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე (საერთო
სამაგისტრო
გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული გამოცდა/გამოცდები/ და
ინგლისურ
ენაზე
შედგენილი
სასპეციალიზაციო
ტესტები).
გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://gtu.ge/StudyDep/News/?ELEMENT_ID=12830 გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის
გარეშე
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ (01) აგრარული
მეცნიერების, (05) მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერების
ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე
პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების
საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ
განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები).
გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php
გამოცდების

მევენახეობა და
მეღვინეობა

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისურიენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

მეცხოველეობა

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (სწავლის
სფეროების კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს მიხედვით:
ინტერდისციპლინური - “მევენახეობა და მეღვინეობა”; „ბიოლოგია“;
„გარემოსმცოდნეობა“; „სურსათის გადამუშავება“; „მემცენარეობა და
მეცხოველობა“; „მებაღეობა“), რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო
გამოცდების შედეგების საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა
და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php,
გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
შემდეგ,
შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით. სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე
ფლობის
დამადასტურებელი
სერთიფიკატის/დოკუმენტის
წარმოდგენა. აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ
საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ უცხოურენოვანი პროგრამა) გამოცდის
ჩაბარება ან სერთიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ. აპლიკანტი,
რომელიც ვერ წარმოადგენს აღნიშნულ სერთიფიკატს, ვალდებულია
ტესტირება გაიაროს სტუ-ის კომპიუტერულ ცენტრში ინგლისურ
ენაში.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (სწავლის
სფეროების კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს მიხედვით: 0831 –
“მეთევზეობა”; 0841 – “ვეტერინარია”; 0849 – “ვეტერინარია –
არაკლასიფიცირებული”; 0811 – “მემცენარეობა და მეცხოველობა”;
0511 – “ბიოლოგია”, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების
შედეგების საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს
მიერ
განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები).
გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
https://gtu.ge/Study-Dep/, გამოცდების დაწყებამდე
მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო

სასპეციალიზაციო გამოცდა
სამკურნალო
მცენარეების მოყვანის
ტექნოლოგია

სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ
უცხოურ ენაში ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული,
რუსული).
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

გამოცდების
გავლის
შემდეგ,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
სავალდებულოა
ინგლისური
ენის
B2
დონეზე
ფლობის
დამადასტურებელი
სერთიფიკატის/დოკუმენტის
წარმოდგენა.
აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ
(გავლილი აქვთ უცხოურენოვანი პროგრამა) გამოცდის ჩაბარება ან
სერთიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ.
აპლიკანტი, რომელიც ვერ წარმოადგენს აღნიშნულ სერთიფიკატს,
ვალდებულია ტესტირება გაიაროს სტუ-ის კომპიუტერულ ცენტრში
ინგლისურ ენაში.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს ვებგვერდზე. გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით
ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე
შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.phpგამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის შემდეგ, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით. სავალდებულოა
უცხოური ენის B2 დონეზე ფლობის (ინგლისური, გერმანული
ფრანგული,
რუსული)
დამადასტურებელი
სერთიფიკატის/დოკუმენტის წარმოდგენა. აპლიკანტებს, რომლებსაც
განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ
უცხოურენოვანი პროგრამა) გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატის
წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ; აპლიკანტი, რომელიც ვერ
წარმოადგენს აღნიშნულ სერთიფიკატს, ვალდებულია ტესტირება

სასპეციალიზაციო გამოცდა
სასურსათო
ტექნოლოგია

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სასპეციალიზაციო გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სატყეო საქმე

ბიზნესტექნოლოგიე
ბის ფაკულტეტი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

გაიაროს სტუ-ს კომპიუტერულ ცენტრში ერთ–ერთ უცხოურ ენაში
(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული).
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება
სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესი
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ (01) აგრარული
მეცნიერების, (05) მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერების
ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე
პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების
საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ
განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები).
გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php,
გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული ორი
გამოცდა - ბიზნესის ადმინისტრირებასა და ინგლისურ ენაში - დონე
B2. ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტის
წარმოდგენის
შემთხვევაში
მსურველები
თავისუფლდებიან
აღნიშნული გამოცდიდან). შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე http://gtu.ge/Study-Dep/
გამოცდების დაწყებამდე
მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე,

სასპეციალიზაციო გამოცდა
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

საბანკო
მართვა

პროცესების

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სასპეციალიზაციო გამოცდა
სასტუმრო
მომსახურების მართვა

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა ინგლისურ ენაზე). გამოცდების საკითხები/ტესტები
განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე:
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული ორი
გამოცდა - ფინანსებსა და საბანკო საქმესა და ინგლისურ ენაში - დონე
B2. ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტის
წარმოდგენის
შემთხვევაში
მსურველები
თავისუფლდებიან
აღნიშნული გამოცდიდან). შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე http://gtu.ge/Study-Dep/ გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს
სწავლების
დეპარტამენტის
ვებგვერდზე
http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

სასპეციალიზაციო გამოცდა
საჯარო მმართველობა
(რუსულენოვანი)

საჯარო მმართველობა

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა

•

ინგლისური ენის გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

სასპეციალიზაციო გამოცდა
საინჟინრო
ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებ
ისა და სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

არქეოლოგია

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში
სასპეციალიზაციო გამოცდა

ევროპისმცოდნეობა

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა „საჯარო მმართველობის საფუძვლები“). გამოცდ ების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე http://gtu.ge/Study-Dep/გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ
ერთი
თვით
ადრე.
პროგრამაზე
ჩარიცხვასამაგისტრო
გამოცდებისგავლის
გარეშე,
შესაძლებელია
საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული ორი
გამოცდა - “საჯარო მმართველობა“ და „ინგლისური ენა - დონე B2“.
ინგლისური ენის
B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტის
წარმოდგენის
შემთხვევაში
მსურველები
თავისუფლდებიან
აღნიშნული გამოცდიდან). შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის
ვებგვერდზე http://gtu.ge/Study-Dep/
გამოცდების დაწყებამდე
მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე
შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

ეკონომიკა

მასობრივი
კომუნიკაცია/
ჟურნალისტიკა

გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს უცხოური
ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ან რუსული) ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი, არანაკლებ B2 დონისა ან B2
დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. მსგავსი
სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის
შემთხვევაში, აპლიკანტი გაივლის გასაუბრებას უცხოურ ენაში
(ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ ან
რუსულ) ფაკულტეტზე
შექმნილ დროებით კომისიასთან.
აპლიკანტს, რომელსაც დამთავრებული აქვს ბაკალავრიატის
საგანმანათლებლო პროგრამა უცხოურ ენაზე, სერტიფიკატის
წარმოდგენა ან გასაუბრებაზე გასვლა არ მოეთხოვება.
პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე,
შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს უცხოური
ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ან რუსული) ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი, არანაკლებ B2 დონისა ან B2
დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. მსგავსი
სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის
შემთხვევაში, აპლიკანტი გაივლის გასაუბრებას უცხოურ ენაში
(ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ ან
რუსულ) ფაკულტეტზე
შექმნილ დროებით კომისიასთან.
აპლიკანტს, რომელსაც დამთავრებული აქვს
ბაკალავრიატის
საგანმანათლებლო პროგრამა უცხოურ ენაზე, სერტიფიკატის
წარმოდგენა ან გასაუბრებაზე გასვლა არ მოეთხოვება.
გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების

საზოგადოებასთან
ურთიერთობა

•

სასპეციალიზაციო გამოცდა
შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება
ტესტირების ფორმით სტუ-ს
საგამოცდო ცენტრში

•

გასაუბრება ერთ-ერთ უცხოურ
ენაში: ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული.
(აპლიკანტი გაივლის
გასაუბრებას უცხოურ ენაში
სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77,
ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
შესაბამის კომისიასთან)

დეპარტამენტის ვებგვერდზე https://gtu.ge/Study-Dep/ გამოცდების
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.
პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე
შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც
ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს უცხოური
ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ან რუსული) ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი, არანაკლებ B2 დონისა ან B2 დონის
შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. მსგავსი
სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის
შემთხვევაში, აპლიკანტი გაივლის გასაუბრებას უცხოურ ენაში
(ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ ან რუსულ) ფაკულტეტზე შექმნილ
დროებით კომისიასთან. აპლიკანტს, რომელსაც დამთავრებული აქვს
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა უცხოურ ენაზე,
სერტიფიკატის წარმოდგენა ან გასაუბრებაზე გასვლა არ მოეთხოვება.
პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე,
შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილიწესით.

