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საგანმანათლებ

ლო ერთეული 
პროგრამა 

საუნივერსიტეტო 

საკონკურსო 

მოთხოვნები 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სამშენებლო 

ფაკულტეტი 
მშენებლობა 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

• უცხო ენის გამოცდა 

(ერთ–ერთ უცხოურ 

ენაში ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული, 

რუსული). 

 

შენიშვნა: გამოცდები 

ჩატარდება ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში 

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). 

სამშენებლო 

ფაკულტეტი 

მშენებლობის 

მენეჯმენტი 

• 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 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. 

სამშენებლო 

ფაკულტეტი 

წყლის ინჟინერია 

(ინგლისურენოვანი) 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს,  და აქვს ინგლისური ენის  ცოდნა B2 დონეზე, 

რომელიც უნდა იყოს დამტკიცებული შესაბამისი სერტიფიკატით პირი ჩაირიცხება 

სამაგისტრო გამოცდის შედეგების მიხედვით (საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და  

სასპეციალიზაციო ინგლისურ ენაზე გამოცდების შედეგების საფუძველზე). ნიმუშის 

ტესტები განთავსდება ვებგვერდზე  პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების 

გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ დადგენილი წესით. 



სატრანსპორტო 

სისტემების და 

მექანიკის 

ინჟინერიის 

ფაკულტეტი 

ლოგისტიკა 

 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

• ინგლისური  ენის 

გამოცდა 

 

შენიშვნა: გამოცდები 

ჩატარდება ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

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/Study-Dep/ 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. 

სატრანსპორტო 

სისტემების და 

მექანიკის 

ინჟინერიის 

ფაკულტეტი 

ტრანსპორტი 

 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

• ინგლისური ენის 

გამოცდა 

 

შენიშვნა: გამოცდები 

ჩატარდება ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

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/Study-Dep/ 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. 

სატრანსპორტო 

სისტემების და 

მექანიკის 

ინჟინერიის 

ფაკულტეტი 

მექანიკის ინჟინერია 

და სამრეწველო 

ტექნოლოგიები 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში 

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ინჟინერიის მიმართულების 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. 

სატრანსპორტო 

სისტემების და 

მექანიკის 

ბიზნესის 

ორგანიზაცია და 

მართვა 

• სასპეციალიზაციო 

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 



ინჟინერიის 

ფაკულტეტი 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

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. 

სამართლისა 

და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობებ

ის ფაკულტეტი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

• 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 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 კანონმდებლობის შესაბამისად. 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ფაკულტეტი 

ბიოსამედიცინო 

ინჟინერია 

(ინგლისურენოვანი) 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

• ინგლისური ენის 

გამოცდა 

 

შენიშვნა: გამოცდები 

ჩატარდება ტესტირების 

ფორმით სტუ-ს 

საგამოცდო ცენტრში  

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).  

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. 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ფაკულტეტი 

ინფორმატიკა 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა  

 (გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში) 

გასაუბრება ერთ-

ერთ უცხოურ ენაში:  

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.  

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

ბიოსამედიცინო 

ინჟინერია და 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების 



სისტემების 

ფაკულტეტი 

სამედიცინო 

ინფორმატიკა 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში  

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 ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე 

შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ფაკულტეტი 

მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და 

ტესტ-ინჟინერინგი 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა  (გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო 

ცენტრში) 

• გასაუბრება ერთ-

ერთ უცხო 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 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 უცხო 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 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 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ფაკულტეტი 

მათემატიკა 

• 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 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. 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ფაკულტეტი 

საინჟინრო ფიზიკა 

• სასპეციალიზაციოგამ

ოცდა  (გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

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 



ცენტრში) 

• გასაუბრება ერთ-ერთ 

უცხოურ ენაში:  

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. 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ფაკულტეტი 

სამედიცინო ფიზიკა 

• სასპეციალიზაციოგამ

ოცდა  (გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში) 

• გასაუბრება ერთ-ერთ 

უცხოურ ენაში 

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. პროგრამაზე ჩარიცხვა 

სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ფაკულტეტი 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ბირთვულ 

ინჟინერიაში 

(ინგლისური) 

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 ჩაირიცხება საერთო სამაგისტრო გამოცდების 

შედეგების საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული 

სპეციალობის გამოცდა/გამოცდები). შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების 

საკითხები/ტესტები განთავსდება ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 

ვებ-გვერდზე  https://gtu.ge/Ims/ და 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. მაგისტრანტს უნდა გააჩნდეს ინგლისური ენის B2 ცოდნის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატი.  კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატის 

წარმოდგენის აუცილებლობიდან თავისუფლდება პირი, რომელმაც დაამთავრა ან 

გადიოდა და დაასრულა კურსი/პროგრამა, რომლის სწავლების ენად მიჩნეული იყო 

ინგლისური ენა. 

ინფორმატიკის

ა და მართვის 

სისტემების 

ციფრული 

სატელეკომუნიკაცი

ო ტექნოლოგიები 

• სასპეციალიზაციო 

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-ის მიერ განსაზღვრული 

https://gtu.ge/Ims/


ფაკულტეტი შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში 

 

• გასაუბრება ერთ-ერთ 

უცხოურ ენაში  

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 

დიზაინი 

(ინგლისურენოვანი) 
 განმცხადებელი მიიღება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

ბიზნესტექნოლ

ოგიების 

ფაკულტეტი 

საბანკო პროცესების 

მართვა 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

• ინგლისური ენის 

გამოცდა 

 

შენიშვნა: გამოცდები 

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 

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. 

ბიზნესტექნოლ

ოგიების 

ფაკულტეტი 

საჯარო 

მმართველობა 

(რუსულენოვანი) 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

 

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. 

საინჟინრო ეკონომიკა • სასპეციალიზაციო მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 



ეკონომიკის, 

მედიატექნოლ

ოგიებისა და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში  

გასაუბრება ერთ-ერთ 

უცხოურ ენაში:  

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. 

საინჟინრო 

ეკონომიკის, 

მედიატექნოლ

ოგიებისა და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

მასობრივი 

კომუნიკაცია/ 

ჟურნალისტიკა 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში  

გასაუბრება ერთ-ერთ 

უცხოურ 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). 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 დეპარტამენტის ვებგვერდზე  

https://gtu.ge/Study-Dep/  გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.  პროგრამაზე 

ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე შესაძლებელია საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

საინჟინრო 

ეკონომიკის, 

მედიატექნოლ

ოგიებისა და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

არქეოლოგია 

• 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 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. 

საინჟინრო 

ეკონომიკის, 
ევროპისმცოდნეობა 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების 



 

 

მედიატექნოლ

ოგიებისა და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში  

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. 

საინჟინრო 

ეკონომიკის, 

მედიატექნოლ

ოგიებისა და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 

• სასპეციალიზაციო 

გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  

სტუ-ს  საგამოცდო 

ცენტრში  

• გასაუბრება ერთ-ერთ 

უცხოურ 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). 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. 


