
  

2021/2022 სასწავლო წლისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის                                            დანართი 4 

სადოქტორო  პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები 

 

 

 

საგანმანათლებლო 

ერთეული 
პროგრამა 

საუნივერსიტეტო 

საკონკურსო 

მოთხოვნები 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სამართლისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ფაკულტეტი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

 

 

 

 

• გასაუბრება 

საფაკულტეტო 

დროებით 

კომისიასთან. 

• ინგლისური ენის 

გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო 

ცენტრში  

 

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ფლობდეს მაგისტრი ს 

ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებში, 

სამართალში ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. ჰქონდეს ინგლისური ენის ცოდნა - B2 

დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში ან 

წარმოადგინოს უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო 

სერთიფიკატი. აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ 

(გავლილი აქვთ უცხოენოვანი საბაკალავრო ან/და სამაგისტრო პროგრამები) გამოცდის 

ჩაბარება ან სერთიფიკატების წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ.  

ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ სავარაუდო სადოქტორო ნაშრომის 

პროექტი, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი კვლევის მიზანი, საკვლევი საკითხი და 

კვლევის მეთოდოლოგია. მათ ასევე უნდა გაიარონ გასაუბრება დარგობრივ საფაკულტეტო 

კომისიასთან, რომელსაც ყოველწლიურად ამტკიცებს დეკანი. ჩარიცხვის დროს 

მხედველობაში მიიღება სამეცნიერო პუბლიკაციები არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა. გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის პირობები მოცემულია უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე: https://gtu.ge/Science/doctorantura.php 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 
ინფორმატიკა 

• გასაუბრება 

საფაკულტეტო 

• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულია კადემიური ხარისხის ფლობა 

 ● საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან გასაუბრების წარმატებული გავლა. 



ფაკულტეტი დროებით 

კომისიასთან. 

• გასაუბრება 

ინგლისურ ენაში 

შენიშვნა: 

პრეტენდენტი 

გაივლის 

გასაუბრებას 

ინგლისურ ენაში 

საფაკულტეტო 

სპეციალურ 

კომისიასთან. 

გასაუბრებისას მხედველობაში მიიღება სამეცნიერო პუბლიკაციების და/ან გამოგონებების 

ქონა, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, ტრენინგების გავლა და 

სასწავლო/კვლევითი საქმიანობის სხვაგვარი გამოცდილება, დადასტურებული 

შესაბამისი ამონაბეჭდებით, პატენტებით, სერტიფიკატებით, სიგელებით და ა.შ.  

● ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე, დადასტურებული შესაბამისი სასწავლო 

კურსის გავლის დოკუმენტით ან შესაბამისი კომპეტენციის სერტიფიკატით ან 

ინგლისურენოვანი პროგრამის გავლის და დასრულების / კურსის შესწავლის 

დოკუმენტით. მსგავსი დამადასტურებელი დოკუმენტის ან სერტიფიკატის არ არსებობის 

შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას ინგლისურ ენაში საფაკულტეტო 

სპეციალურ კომისიასთან. 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

ბიოსამედიცინო 

ინჟინერია 

(ინგლისურენოვა

ნი) 

 

 

 

 

 

 

 

• გასაუბრება 

საფაკულტეტო 

დროებითკომისია

სთან. 

• ინგლისური ენის 

გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო 

ცენტრში 

 

პროგრამაზე ჩაირიცხება მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის 

მქონე პირი. აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:   

• ფლობდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს სადოქტორო 

პროგრამის მომიჯნავე სფეროში, კერძოდ ელექტრული ინჟინერია, ქიმიური ინჟინერია, 

სამედიცინო ფიზიკა, ფიზიკა, კომპიუტერული ინჟინერია, კომპიუტერული 

მეცნიერებები ან მონათესავე სპეციალობები.   

• ინგლისური ენის ცოდნა - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს გამოცდა სტუ-ს ტესტირების 

ცენტრში ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო 

სერთიფიკატი. ინგლისური ენის ცოდნა აპლიკანტს მოეთხოვება B2 დონეზე. 

აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ ან გავლილი აქვთ 

ინგლისურენოვანი პროგრამები გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატების წარმოდგენა არ 

მოეთხოვებათ.   

• მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში წარმატებული მონაწილეობა.   

• გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

•დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტის 

ნიმუშები უცხო ენაში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე https://gtu.ge/News/15285/ 

• პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 

https://gtu.ge/News/15285/


დაცვით.  

პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

მართვის 

სისტემები, 

ავტომატიზაცია 

და ტესტ-

ინჟინერინგი 

• გასაუბრება 

საფაკულტეტო 

დროებით 

კომისიასთან. 

• გასაუბრება 

ინგლისურ ენაში 

შენიშვნა: 

პრეტენდენტი 

გაივლის 

გასაუბრებას 

ინგლისურ ენაში 

საფაკულტეტო 

სპეციალურ 

კომისიასთან. 

• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობა.  

• საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან გასაუბრების წარმატებული გავლა. 

გასაუბრებისას მხედველობაში მიიღება სამეცნიერო პუბლიკაციების და/ან 

გამოგონებების ქონა, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, ტრენინგების გავლა 

და სასწავლო/კვლევითი საქმიანობის სხვაგვარი გამოცდილება, დადასტურებული 

შესაბამისი ამონაბეჭდებით, პატენტებით, სერტიფიკატებით, სიგელებით და ა.შ.  

• ინგლისური ენი სცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე, დადასტურებული შესაბამისი 

სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტით ან შესაბამისი ომპეტენციის სერტიფიკატით ან 

ინგლისურენოვანი პროგრამის გავლის და დასრულების / კურსის შესწავლის 

დოკუმენტით. მსგავსი დამადასტურებელი დოკუმენტის ან სერტიფიკატის არარსებობის 

შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას ინგლისურ ენაში საფაკულტეტო 

სპეციალურკომისიასთან. 

• პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 

დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი წესების დაცვით. 

• პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

მათემატიკა 

 

 

 

 

• გასაუბრება 

საფაკულტეტო 

დროებით 

კომისიასთან. 

• ინგლისური ენის 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დიპლომი ზუსტ, 

საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სპეციალობებით.   

• საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან გასაუბრების წარმატებული გავლა. 

გასაუბრებისას მხედველობაში მიიღება სამეცნიერო პუბლიკაციების, სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა, სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული 

სხვა დოკუმენტები და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.). 

• პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და მიმართულება.   



გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა 

ჩატარდება 

ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო 

ცენტრში  

 

 

 

 

• ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი. ზემოხსენებული სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში 

აპლიკანტი გამოცდას ჩააბარებს სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში, ინგლისურ ენაში. 

დოქტორანტობის კანდიდატს, რომელსაც გავლილი აქვს ინგლისურენოვანი 

(ბაკალავრიატია ნ/და მაგისტრატურა) პროგრამა გამოცდის ჩაბარება და 

სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება. დოქტორანტურაში მიღების წესი და 

ჩარიცხვის პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტის ნიმუშები უცხო ენაში მოცემულია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე https://gtu.ge/News/15285/ 

• პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 

დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი წესების დაცვით. 

• პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

საინჟინრო 

ფიზიკა 

• გასაუბრება 

საფაკულტეტო 

დროებით 

კომისიასთან. 

• გასაუბრება 

ინგლისურ ენაში 

შენიშვნა: 

პრეტენდენტი 

გაივლის 

გასაუბრებას 

ინგლისურ ენაში 

საფაკულტეტო 

სპეციალურ 

კომისიასთან. 

 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობა. საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან გასაუბრების წარმატებული გავლა. გასაუბრებისას მხედველობაში 

მიიღება სამეცნიერო პუბლიკაციების და / ან გამოგონებების ქონა, სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა, ტრენინგების გავლა და სასწავლო / კვლევითი 

საქმიანობის სხვაგვარი გამოცდილება, დადასტურებული შესაბამისი ამონაბეჭდებით, 

პატენტებით, სერტიფიკატებით, სიგელებით და ა.შ. ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ 

B2 დონეზე, დადასტურებული შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტით ან 

შესაბამისი კომპეტენციის სერტიფიკატითან ინგლისურენოვანი პროგრამის გავლის და 

დასრულების / კურსის შესწავლის დოკუმენტით. მსგავსი დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ან სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის 

გასაუბრება სინგლისურ ენაში საფაკულტეტო სპეციალურ კომისიასთან. 

პროგრამაში მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, 

საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილ 

ვადებში, 

https://gtu.ge/News/15285/


სავალდებულო პროცედურების და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 

წესის შესაბამისად. 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

ციფრული 

სატელეკომუნიკა

ციო 

ტექნოლოგიები 

• გასაუბრება 

საფაკულტეტო 

დროებით 

კომისიასთან. 

• ინგლისური ენის 

გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა  

ჩატარდება 

ტესტირების 

ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო 

ცენტრში  

 

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

•    ფლობდეს მაგისტრისანმასთანგათანაბრებულაკადემიურ ხარისხს. 

• ჰქონდეს უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა -  B2 დონე. 

აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში ან 

წარმოადგინოს  უცხოური ენის ცოდნის  დამადასტურებელი შესაამისი საერთაშორისო 

სერტიფიკატი.  

აპლიკანტს რომელსაც უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ინგლისურ ენაზე 

სერტიფიკატის წარმოდგენა ან გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვება. 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და მიმართულება. 

ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან, რომელსაც ყოველწლიურად ამტკიცებს სტუ-ს აკადემიური საბჭო. 

აპლიკანტთა შერჩევის დროს მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები (სერტიფიკატები, 

სიგელები, პატენტები და ა.შ.). 

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის პირობები განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე:  

https ://gtu.ge/Learning/doq_debuleba. php 

პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში 

სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 



 


