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სადოქტორო  პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები 

 

საგანმანათლებლო 

ერთეული 

აკრედიტაციის  

საბჭოს 

გაწყვეტილების 

N და ვადები 

პროგრამა 
საუნივერსიტეტო საკონკურსო 

მოთხოვნები 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სამშენებლო 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 595604 

18.06.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

05.06.2028 

 

მშენებლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; 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; სავალდებულოა ინგლისური ენის 

არანაკლებ B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი 

სერთიფიკატის/დოკუმენტის წარმოდგენა. 

აპლიკანტი, რომელიც ვერ წარმოადგენს აღნიშნულ 

სერტიფიკატს, ვალდებულია ტესტირება გაიაროს 

სტუ-ს კომპიუტერულ ცენტრში ინგლისურ ენაში. 

აპლიკანტებს, რომლებსაც ერთ-ერთი საფეხურის 

უმაღლესი განათლებამიღებული აქვთ ინგლისურ 

ენაზე გამოცდის ჩაბარება ან სერტიფიკატის 

წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ; 

ინგლისურ ენაში დადებითი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში აპლიკანტი გადის გასაუბრებას 



საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე: 

https://gtu.ge/ 

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. 

https://gtu.ge/Study-

Dep/Files/Pdf/brZ_10n_16032018_SD.pdf 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან 

მსურველები შიდა მობილობის წესით. 

შიდამობილობის ვადები და პროცედურები 

დგინდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით 

დაინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე. 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 64 19.03.2019 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

19.03.2026 

სამხედროინჟინე

რია 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

   გასაუბრება (ერთ-ერთ უცხოურ 

ენაში): ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული, რუსული. 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი უპირატესად ტექნიკური, ასევე 

სხვა დარგების სპეციალობით. მხედველობაში 

მიიღება: შრომითი პროფესიული საქმიანობა; 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

და პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული 

სხვა დოკუმენტები და მასალები (სერტიფიკატები, 

სიგელები, პატენტები და ა.შ.); შეიარაღებული 



 ძალების უფროსი და უმაღლესი წოდების ოფიცრები, 

ასევე ის ოფიცრები, რომელთა სამსახურებრივ 

ფუნქციებში შედიოდა სამხედრო საინჟინრო 

უზრუნველყოფის საკითხებიც; გასაუბრება 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან, სადაც 

აუცილებელი პირობა იქნება ინგლისურ, გერმანულ, 

ფრანგულ ან რუსულ ენებში ტექსტის წაკითხვა და 

თარგმნა სამხედრო თეორიაში, სამხედრო საინჟინრო 

ან სამხედრო ტექნიკურ დარგში. დოქტორანტური 

სპროგრამასთან დოქტორანტობის კანდიდატის 

შესაბამისობას ადგენს საფაკულტეტო დროებითი 

კომისია სტუ-ს დებულების სადისერტაციო საბჭოსა 

და დოქტორანტურის შესახებ იხილეთ ლინკი: 

http://gtu.ge/Study-

Dep/Files/Pdf/doqtorantura_debuleb_2014.10.14_SD.pdf 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციისფაკ

ულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 59 19.07.2016 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

19.07.2023 

 

ინოვაციებისა და 

ოპერაციათა 

მენეჯმენტი 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ 

უცხოურ ენაში ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული). 

 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.).  

გამოცდის შედეგები ერთ-ერთ უცხოურ ენაში 

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული), 

რომელიც ჩატარდება საუნივერსიტეტო ტესტირების 

ცენტრში და გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. დოქტორანტური სპროგრამასთან 

დოქტორანტობის კანდიდატის შესაბამისობას 

ადგენს საფაკულტეტო დროებითი კომისია. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 



სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტური 

სდებულება http://gtu.ge/Study-

Dep/Files/Pdf/doqtorantura_debuleb_2014.10.14_SD.pdf 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N574577 

15.06.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

01.06.2028 

ენერგეტიკა და 

ელექტროინჟინერ

ია 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით აპლიკანტი 

უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

    ფლობდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ 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 

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. 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N694734 

09.07.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

26.06.2028 

სამთო 

ტექნოლოგიები 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

 

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლის უფლება პირს, რომელიც ფლობს მაგისტრის 

კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ 

ხარისხს ინჟინერიის, წარმოების და მშენებლობის 

სფეროში, რომელიც სტუ-ში არსებული წესის 

შესაბამისად აკმაყოფილებს დოქტორანტურაში 

ჩარიცხვის მოთხოვნებს .სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისას 

მხედველობაში მიიღება:  სამეცნიერო 

პუბლიკაციების არსებობა; 

 სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა; 

 სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები 

 (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტებიდაა.შ.).  



 

 

 

 

 

 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება, ასევე ინგლისური ენის ცოდნის - B2 

დონის 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 (ბაკალავრიატი 

ან/დამაგისტრატურა) პროგრამა გამოცდის ჩაბარება 

და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება. 

დოქტორანტობის კანდიდატი გასაუბრებას გადის 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

უცხო ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე. 

https://gtu.ge/Science/doqt_charicxvis_pirobebi_2019.php

?sphrase_id=282764  

პროგრამაში მობილობის წესით ჩარიცხვა 

შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის 

სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურების და უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილი წესების დაცვით. პროგრამაში 

ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 



აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N706156 

13.07.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

29.06.2028 

გეოლოგია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც ფლობს 

მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების, მათემატიკისა და სტატისტიკის 

სფეროში (გეოლოგია, გეოგრაფია, გეოფიზიკა, ქიმია, 

ბიოლოგია). მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო 

პუბლიკაციების არსებობა, სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა, სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

დაა.შ.).  

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინო სკვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება, ასევე - ინგლისური ენის არანაკლებ 

B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი. ზემოხსენებული 

სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში აპლიკანტი 

გამოცდას ჩააბარებ სსტუ-ს საგამოცდო ცენტრში, 

ინგლისურ ენაში. - 2 - (სულ 7 გვ.) დოქტორანტობის 

კანდიდატს, რომელსაც გავლილი აქვს 

ინგლისურენოვანი  (ბაკალავრიატი 

ან/დამაგისტრატურა) პროგრამა გამოცდის ჩაბარება 

და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება. 

დოქტორანტობის კანდიდატი გასაუბრებას გადის 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

უცხოურ ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე. 

https://gtu.ge/Science/doqt_charicxvis_pirobebi_2019.php



?sphrase_id=282764 პროგრამაში მობილობის წესით 

ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურის და სპორტის სამინისტროს მიერ 

დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურების 

და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 

დაცვით. პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო 

ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად. 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება 

N 714557 

15.07.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

03.07.2028 

 

ნავთობის და 

გაზის 

ტექნოლოგიები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც ფლობს 

მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს ინჟინერიის, წარმოების და 

მშენებლობის სფეროში. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა, 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, ასევე 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 



(ბაკალავრიატი ან/და მაგისტრატურა) პროგრამა  

გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის წარმოდგენა 

არ მოეთხოვება. დოქტორანტობის კანდიდატი 

გასაუბრებას გადის საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან.  

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

უცხოურ ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე. 

https://gtu.ge/Science/doqt_charicxvis_pirobebi_2019.php

?sphrase_id=282764 პროგრამაში მობილობის წესით 

ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურის და სპორტის სამინისტროს მიერ 

დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურების 

და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 

დაცვით. პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო 

ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 714493 

15.07.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

საინჟინრო 

გეოდეზია 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც ფლობს 

მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს ინჟინერიის, წარმოების და 

მშენებლობის, ასევე საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების, მათემატიკისა და სტატისტიკის 

სფეროში. მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო 

პუბლიკაციების არსებობა, სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა, სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 



03.07.2028 და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.).  

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება, ასევე - ინგლისური ენის არანაკლებ 

B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამის 

ისაერთაშორისო სერტიფიკატი. ზემოხსენებული 

სერტიფიკატის - 2 - (სულ 6 გვ.) არქონის შემთხვევაში 

აპლიკანტი გამოცდას ჩააბარებს სტუ-ს საგამოცდო 

ცენტრში, ინგლისურ ენაში. დოქტორანტობის 

კანდიდატს, რომელსაც გავლილი აქვს 

ინგლისურენოვანი (ბაკალავრიატი 

ან/დამაგისტრატურა) პროგრამა გამოცდის ჩაბარება 

და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება. 

დოქტორანტობის კანდიდატი გასაუბრებას გადის 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან.  

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

უცხოურ ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე. 

https://gtu.ge/Science/doqt_charicxvis_pirobebi_2019.php

?sphrase_id=282764 პროგრამაში მობილობის წესით 

ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურის და სპორტის სამინისტროს მიერ 

დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურების 

და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 

დაცვით. პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო 

ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 



კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად. 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 616038 

22.06.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

08.06.2022 

 

პროფესიული 

უსაფრთხოება და 

ჯანმრთელობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც ფლობს 

მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს, სტუ-ში არსებული წესის 

შესაბამისად აკმაყოფილებს დოქტორანტურაშ 

იჩარიცხვის მოთხოვნებს. სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისას 

მხედველობაში მიიღება:  სამეცნიერო 

პუბლიკაციების არსებობა; 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა; 

სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები 

 (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.).  

პროგრამაზე ჩარიცხვი სმსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება, ასევე 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 

(ბაკალავრიატი ან/დამაგისტრატურა) პროგრამა 

გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის წარმოდგენა 



არ მოეთხოვება.  

დოქტორანტობის კანდიდატი გასაუბრებას გადის 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან.  

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

უცხო ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე. 

https://gtu.ge/Science/doqt_charicxvis_pirobebi_2019.php

?sphrase_id=282764 პროგრამაში მობილობის წესით 

ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურის და სპორტის სამინისტროს მიერ 

დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურების 

და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 

დაცვით. პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო 

ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად 

ქიმიური 

ტექნოლოგიისა და 

მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 515010 

02.06.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

02.06.2028 

 

ქიმიური და 

ბილოგიური 

ინჟინერია 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

”ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის” 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლის უფლება აქვს მაგისტრის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. 

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა, სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობა, სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები 

(სერთიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.).  

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს: კვლევითი პროექტი, სადაც 



გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება; ასევე, ინგლისური ენის B2 დონეზე 

ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი, ან უნდა ჩააბაროს 

გამოცდა სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში. აპლიკანტს, 

რომელსაც უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს 

ინგლისურ ენაზე, სერტიფიკატის წარმოდგენა ან 

გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვება. ინგლისურ ენაში 

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში 

აპლიკანტი გადის გასაუბრებას საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან.  

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: 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 



 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 714481 

15.07.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

03.07.2028 

 

მასალათმცოდნე

ობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე -

“მასალათმცოდნეობა“ სწავლის უფლება აქვს 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის მქონე პირს, რომელიც სტუ-ში არსებული 

წესის შესაბამისად აკმაყოფილებს დოქტორანტურაში 

ჩარიცხვის მოთხოვნებს. სადოქტორო 

საგანმანათლებლო 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. სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან 

გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის 

აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვისას მხედველობაში მიიღება: 

 • სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა;  

• სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა;  

•სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა საბუთები და მასალები 

(სერტიფიკატები, სიგელები და ა.შ.).  

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს: კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აკლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება; დოქტორანტობის კანდიდატი 



გასაუბრებას გადის საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. მასალათმცოდნეობის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

კანდიდატს მოეთხოვება ინგლისური ენის B2 

დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. 

უცხოური ენის B2 (ALTE) დონეზე ცოდნის 

სერტიფიკატის წარდგენის განთავისუფლდება პირი, 

რომელსაც ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან 

დოქტორანტურის საფეხური გავლილი და 

დასრულებული აქვს ინგლისურ ენაზე. სხვა 

შემთხევაში, ჩარიცხვის კანდიდატი აბარებს 

გამოცდას ინგლისურ ენაში, სტუ-ის საგამოცდო 

ცენტრში.  

დოქტორანტურაში მიღები სწესი, ჩარიცხვის 

პირობები და საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

მოცემულია საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

https://gtu.ge/Learning/doq.debuleba.php პროგრამაზე 

მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია 

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და 

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. 

 აკრედიტაციის 

საბჭოს 
მეტალურგია  პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით .ჰქონდეს 



გადაწყვეტილება

N 709345 

14.07.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

30.06.2028 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა - B2 დონე. 

აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს:  

ფლობდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს;  

 ჰქონდეს უცხოური ენის (ინგლისური) 

ცოდნა - B2 დონე. აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს 

მისაღები გამოცდა სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში ან 

წარმოადგინოს უცხოური ენის ცოდნის 

დამადასტურებელი შესაბამისი 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 

დ აა.შ.)  

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები განთავსებული აუნივერსიტეტი სვებ-



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  

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 686978 

08.07.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

26.06.2023 

 

 

ქიმია 

 

 

 

 

 

 

 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 მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს; 

 ჰქონდეს უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა - B2 

დონე. აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა 

სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში ან წარმოადგინოს 

უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი 

შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატი. 

აპლიკანტს, რომელსაც უმაღლესი განათლება 

მიღებული აქვს ინგლისურენაზე, 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 

შესაძლებელი ასაქართველოს 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. 

სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 709441 

ტრანსპორტი 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობა დაიშვება სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის 07 ინჟინერია, წარმოება და 

მშენებლობა Engineering, Manufacturing and 

Construction შესაბამისი  განათლების, მაგისტრის ან 

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


14.07.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

30.06.2028 

 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

მასთან გათანაბრებულ აკადემიური ხარისხის მქონე 

პირი, რომელიც სტუ-ში არსებული წესის 

შესაბამისად აკმაყოფილებს დოქტურანტურაში 

ჩარიცხვის მოთხოვნებს. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევითი 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.)  

ასევე უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის 

არანაკლებ  B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი 

შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატი ან უნდა 

ჩააბაროს გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში 

აპლიკანტს, რომელსაც გავლილი აქვს უმაღლესი 

განათლების პირველი და მეორე საფეხურის 

ინგლისურენოვანი პროგრამა სერტიფიკატის 

წარმოდგენა ან გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვება. 

ინგლისურ ენაში დადებითი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში აპლიკანტი გადის გასაუბრებას 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტურანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები განთავსებულია უნივერსიტეტი 

ვებგვერდზე: https://gtu.ge/Science/Doctorate 

Departament.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 

https://gtu.ge/Science/Doctorate%20Departament.php
https://gtu.ge/Science/Doctorate%20Departament.php


ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად. 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 501835 

31.05.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

31.05.2028 

მექანიკის 

ინჟინერია და 

ტექნოლოგია 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

დაიშვება სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 07 

ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა Engineering, 

Manufacturing and Construction შესაბამისი  

განათლების, მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელიც სტუ-ში 

არსებული წესის შესაბამისად აკმაყოფილებს 

დოქტურანტურაში ჩარიცხვის მოთხოვნებს. 

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა; სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევითი 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. ასევე უნდა წარმოადგინოს 

ინგლისური ენის არანაკლებ  B2 დონეზე ცოდნის 

დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო 

სერტიფიკატი ან უნდა ჩააბაროს გამოცდა სტუ-ის 

საგამოცდო ცენტრში აპლიკანტს, რომელსაც 

გავლილი აქვს უმაღლესი განათლების პირველი და 

მეორე საფეხურის ინგლისურენოვანი პროგრამა 

სერტიფიკატის წარმოდგენა ან გამოცდის ჩაბარება არ 

მოეთხოვება. ინგლისურ ენაში დადებითი შეფასების 

მიღების შემთხვევაში აპლიკანტი გადის გასაუბრებას 



საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტურანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები განთავსებულია უნივერსიტეტი 

ვებგვერდზე: https://gtu.ge/Science/Doctorate 

Departament.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. 

არქიტექტურის 

ურბანისტიკისა და 

დიზაინის ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 550 28.09.2012 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

01.07.2022 

არქიტექტურა გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებითკომისიასთან. 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიურ 

იხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.). გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 
არქიტექტურათმ

გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: 

https://gtu.ge/Science/Doctorate%20Departament.php
https://gtu.ge/Science/Doctorate%20Departament.php


გადაწყვეტილება

N 551 28.09.2012 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

31.12.2022 

ცოდნეობა  სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.). გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. 

სამართლისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 1189752 

10.12.2020 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

10.12.2024 

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 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 92 04.04.2019 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

04.04.2026 

ბიოსამედიცინო 

ინჟინერია 

(ინგლისურენოვა

ნი) 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებითკომისიასთან. 

 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 

დაცვით.  

 პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით 

ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 491481 

27.05.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

27.05.2028 

ინფორმატიკა 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 გასაუბრება ინგლისურ ენაში 

შენიშვნა: პრეტენდენტი გაივლის 

გასაუბრებას ინგლისურ ენაში 

საფაკულტეტო სპეციალურ 

კომისიასთან. 

 

 მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულია 

კადემიური 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.  

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


● 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. 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 331110 

06.04.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

06.04.2023 

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. 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 60 19.07.2016 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

19.07.2023 

მათემატიკა 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

 

 

 

მაგისტრი ს 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.   



 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. 

 აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

საინჟინრო 

ფიზიკა 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 გასაუბრება ინგლისურ ენაში 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის ფლობა. საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან გასაუბრების წარმატებული გავლა. 

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


N285935 

25.03.2021 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

11.03.2028 

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 

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, 

სავალდებულო პროცედურების და უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის 

აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად. 

 აკრედიტაციის 

საბჭოს 

ციფრული 

სატელეკომუნიკა

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით აპლიკანტი 



გადაწყვეტილება 

N 686975 

08.07.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

24.06.2028 

 

ციო 

ტექნოლოგიები 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა  ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

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. 

აგრარული 

მეცნიერებების და 

ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N686970 

08.07.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

12.06.2028 

 

აგრარული 

ეკონომიკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა  ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

 

 

აგრარული ეკონომიკის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება სწავლის 

სფეროების კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს - 

„ეკონომიკა“; „აგრონომია“; „მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება“;  „გარემოს დაცვის ტექნოლოგია“; 

„სურსათის გადამუშავება“; „მემცენარეობა და 

მეტყევეობა“, „მებაღეობა“, „მეთევზეობა“ შესაბამისი 

განათლების, მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელიც სტუ-ში 

არსებული წესის შესაბამისად აკმაყოფილებს 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მოთხოვნებს. 

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა, სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობა, სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები 

(სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.).  

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა 

წარმოადგინონ ინგლისური ენის არანაკლებ B2 

დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი 



საერთაშორისო სერტიფიკატი, ან უნდ აჩააბარონ 

გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში. აპლიკანტებს, 

რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ 

საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ შესაბამისი 

უცხოენოვანი პროგრამა), სერტიფიკატის 

წარმოდგენა ან გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვებათ. 

ასევე, პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება; ინგლისურ ენაში დადებითი 

შეფასების მიღების შემთხვევაში აპლიკანტი გადის 

გასაუბრებას საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე: 

https://gtu.ge/Science/Doctorate_Department.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. 

 აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N52 25.02.2019 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ 

უცხოურ ენაში ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული). 

აგრარული მეცნიერებების, ქიმიისა და 

ბიოლოგიის/სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებების/გამოყენებითი ბიომეცნიერებების 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: 



აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

25.02.2026 

 

შენიშვნა: გამოცდა  ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

  

 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.). დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-

გვერდზე:http://gtu.ge/Learning/pdf/doqtoranturis_debul

eba_2019_1.pdf გამოცდის შედეგები ერთ-ერთ 

უცხოურ ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 

რუსული), რომელიც ჩატარდება საუნივერსიტეტო 

ტესტირების ცენტრში. გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. დამატებითი ინფორმაცია 

იხილეთ ვებ-გვერდზე: 

http://gtu.ge/Learning/doqt_charicxva_2017.php?fbclid=Iw

AR0bPewEuNxwpMOA5a25txRsIDcffwl_DDE7dcRX2 

8gSFHFH3StqV0twtDM 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N559492 

11.06.2021 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

12.06.2021 

 

აგროინჟინერია 

 

 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა  ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც ფლობს 

მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს (სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს- „ინჟინერია 

და საინჟინრო საქმე (არაკლასიფიცირებული)“; 

„მემცენარეობა და მეცხოველეობა“; „გარემოს დაცვის 

ტექნოლოგია“; „ბუნებრივი გარემო და ველური 

ბუნება“; „გარემოსმცოდნეობა“) კურსდამთავრებულს. 

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა; 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, ასევე - ინგლისური ენის არანაკლებ 

B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი. ზემოხსენებული 

სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში აპლიკანტი 

გამოცდას ჩააბარებს სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში, 

ინგლისურენაში. დოქტორანტობის კანდიდატს, 

რომელსაც გავლილი აქვს ინგლისურენოვანი 

(ბაკალავრიატი ან/და მაგისტრატურა) პროგრამა 

გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის წარმოდგენა 

არ მოეთხოვება. დოქტორანტობის კანდიდატი 

გასაუბრებას გადის საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების წესი და 

ჩარიცხვის პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების 

ნიმუშები უცხო ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე. 

https://gtu.ge/Science/Doctorate_Department.php 

პროგრამაში მობილობის წესით ჩარიცხვა 

შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის 

სამინისტროს მიერ და დგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურების და უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილი წესების დაცვით. პროგრამაში 

ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესის შესაბამისად.  

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 

დგინდებ აუნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტით 

და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე. საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო 

და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული 

პირისათვის. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, როგორც სიახლეების 

ველში, ასევე სწავლების დეპარტამენტის გვერდზე 

ხდება ინფორმაციის განთავსება საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე ჩარიცხვის პროცესებისა და 

პროცედურების შესახებ. ფაკულტეტის ვებგვერდზე 

განთავსებულია საგანმანათლებლო პროგრამები, 

სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს 

შესაძლებლობა გაეცნოს როგორც პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობას ასევე მის შინაარსობრივ 

მხარესაც.  

უნივერსიტეტის სწავლების დეპარტამენტის და 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ვებგვერდზე, ასევე ფაკულტეტის ვებგვერდზე 

მითითებულია საკონტაქტო ინფორმაცია. ნებისმიერ 

მსურველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს 

ინფორმაციადა ნებისმიერი საკითხის კონსულტაცია, 

როგორც სატელეფონო, ასევე ელექტრონული 

ფოსტის საშუალებით. 

 
აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

მეცხოველეობა 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 
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აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

25.02.2026 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა  ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.). პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს 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 

(ბაკალავრიატი ან/და მაგისტრატურა) პროგრამა 

გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის წარმოდგენა 

არ მოეთხოვება.  

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა ასევე უნდა 

წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება, დოქტორანტობის კანდიდატი 

გასაუბრებას გადის საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების წესი და 

ჩარიცხვის პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების 

ნიმუშები უცხო ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე. 

https://gtu.ge/Science/Doctorate_Department.php 

პროგრამაში მობილობის წესით ჩარიცხვა 

შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის 

სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურების და უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილი წესების დაცვით. პროგრამაში 

ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 



განსაზღვრული წესის შესაბამისად.  

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 სამართლებრივი აქტით 

და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე. საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო 

და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული 

პირისათვის. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, როგორც სიახლეების 

ველში, ასევე სწავლების დეპარტამენტის გვერდზე 

ხდება ინფორმაციის განთავსება საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე ჩარიცხვის პროცესებისა და 

პროცედურების შესახებ. ფაკულტეტის ვებგვერდზე 

განთავსებულია საგანმანათლებლო პროგრამები, 

სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს 

შესაძლებლობა გაეცნოს როგორც პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობას ასევე მის შინაარსობრივ 

მხარესაც. უნივერსიტეტის სწავლების 

დეპარტამენტის და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ვებგვერდზე, ასევე ფაკულტეტის 

ვებგვერდზე მითითებულია საკონტაქტო 

ინფორმაცია. ნებისმიერ მსურველს აქვს 

შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია და ნებისმიერი 



საკითხის კონსულტაცია, როგორც სატელეფონო, 

ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N51 26.02.2019 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

25.02.2026 

 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ 

უცხოურ ენაში ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული). 

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში 

 

სასურსათო ტექნოლოგიის, აგრონომიის, 

ვეტერინარიის, მეცხოველეობის, სატყეო საქმის, 

ქიმიური და ბიოლოგიურიინჟინერიის, 

აგროინჟინერიის, ფიზიკის, ქიმიის, 

ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებების 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციები სარსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთა ნდაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.).   

 გამოცდის შედეგები ერთ-ერთ უცხოურ ენაში 

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 

რუსული), რომელიც ჩატარდება 

საუნივერსიტეტო ტესტირების ცენტრში, ან 

წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი 

შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი. 

 გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. 

აპლიკანტებს, რომელთაც განათლება მიღებული 

აქვთ საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ 

ინგლისურენოვანი პროგრამა) გამოცდის 

ჩაბარება ან სერთიფიკატის წარმოდგენა არ 

მოეთხოვებათ. დამატებითი ინფორმაცია იხ. 

http://gtu.ge/Learning/pdf/doqtoranturis_debuleba_20



19_1.pdf 

 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N53 26.02.2019 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

25.02.2021 

სატყეო საქმე 

 

 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 გამოცდა ინგლისური ენაში,  

შენიშვნა: გამოცდა ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც ფლობს 

მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს (სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს- „მეტყევეობა“; 

„მემცენარეობა და მეცხოველეობა“; „მებაღეობა“; 

„გარემოს დაცვის ტექნოლოგია“; „ბუნებრივი გარემო 

და ველური ბუნება“; „გარემოსმცოდნეობა“ 

„ბიოლოგია“). მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო 

პუბლიკაციების არსებობა; 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, ასევე - 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 

(ბაკალავრიატი ან/და მაგისტრატურა) პროგრამა 

გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის წარმოდგენა 

არ მოეთხოვება. დოქტორანტობის კანდიდატი 

გასაუბრებას გადის საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების წესი და 

ჩარიცხვის პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტების 



ნიმუშები უცხო ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე.https://gtu.ge/Science/Doctorate_Departme

nt.php პროგრამაში მობილობის წესით ჩარიცხვა 

შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის 

სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურების და უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილი წესების დაცვით. პროგრამაში 

ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N05 09.01.2019 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

31.12.2025 

 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ 

უცხოურ ენაში ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული). 

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება მაგისტრის 

ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის 

მქონე პირი, რომელიც სტუ-ში არსებული წესის 

შესაბამისად აკმაყოფილებს დოქტორანტურაში 

ჩარიცხვის  მოთხოვნებს. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.). პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინონ კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება. 

        ასევე უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის  

არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი 

შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატი ან უნდა 

ჩააბაროს  გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში. 

აპლიკანტს, რომელსაც  გავლილი აქვს უმაღლესი 



განათლების პირველი და მეორე საფეხურის  

ინგლისურენოვანი პროგრამა  სერტიფიკატის 

წარმოდგენა ან გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვება.  

 ინგლისურ ენაში დადებითი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში აპლიკანტი გადის გასაუბრებას 

საფაკულტეტო  დროებით კომისიასთან. 

  დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე:  

https://gtu.ge/Science/Doctorate_Department.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 საგანმანალებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად. 



აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N552 28.09.2012 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

01.07.2022 

 

საჯარო 

მმართველობა 

 

გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტებ 

იდა ა.შ.). გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების წესი და 

ჩარიცხვის პირობები მოცემულია უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე: 

http://gtu.ge/pdf/gamocxadeba_doq_2017.pdf 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა 

და სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N57 19.07.2016 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

19.07.2023 

 

თეოლოგია 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ 

უცხოურ ენაში ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული). 

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

“თეოლოგია” სწავლის უფლება აქვს მაგისტრის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე 

პირს, რომელიც სტუ-ში არსებული წესის 

შესაბამისად აკმაყოფილებს დოქტორანტურაში 

ჩარიცხვის მოთხოვნებს. მხედველობაში მიიღება: 

სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები 

და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.). გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების წესი და 

ჩარიცხვის პირობები მოცემულია უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე: 

http://gtu.ge/pdf/gamocxadeba_doq_2017.pdf 

თეოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა 

წარმოადგინონ უცხოური ენის (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული) B2 დონეზე 

ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი. აპლიკანტებს, 



რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ 

საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ უცხოენოვანი 

პროგრამები), სერტიფიკატების წარმოდგენა ან 

გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვებათ. სხვა 

შემთხვევაში, დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებს გამოცდა 

უცხოურ ენაში უტარდებათ საგამოცდო 

კომპიუტერულ ცენტრში ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე 

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული). 

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხო ენებში 

მოცემულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: 

http://gtu.ge/Learning/doqt_charicxva_2017.php 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 792 13.12.2012 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

31.12.2021 

(შენიშვნა: 

რეაკრედიტაციის 

განაცხადი 

გაკეთებულია) 

სოციალური 

მეცნიერებები 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა  ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამზე 

სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც ფლობს 

მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ 

აკადემიურ ხარისხს (სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის ფართო სფეროს 03 სოციალური 

მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია) სტუ-

ში არსებული წესის შესაბამისად აკმაყოფილებს 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მოთხოვნებს. 

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა, 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; ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის 

დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო 

სერტიფიკატი, ან უნდა ჩააბაროს გამოცდა სტუ-ის 



საგამოცდო ცენტრში. აპლიკანტს, რომელსაც 

უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ინგლისურ 

ენაზე, სერტიფიკატის წარმოდგენა ან გამოცდის 

ჩაბარება არ მოეთხოვება. ინგლისურ ენაში 

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში 

აპლიკანტი გადის გასაუბრებას საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების 

წესი და ჩარიცხვის პირობები განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: 

https://gtu.ge/Science/doctorantura.php პროგრამაზე 

მობილობი სწესით ჩარიცხვა შესაძლებელია 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

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 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება 

N1173284 

08.12.2020 

 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

08.12.2021 

(შენიშვნა: 

ეკონომიკა 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდა  ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში  

 

ეკონომიკის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სწავლის 

სფეროების კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს - 

„ეკონომიკა“; „განათლების მეცნიერება“; „პოლიტიკის 

მეცნიერებები და მოქალაქეობრიობის საფუძვლები“; 

„სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები“; 

„საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა“; „ფინანსები, 

საბანკო საქმე და დაზღვევა“; „მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება“; „მარკეტინგი და რეკლამა“; 

„სამართალი“; „სტატისტიკა“; „ტურიზმი“; 

“მათემატიკა”; „ინფორმატიკა“; „ფილოსოფია“; 

“ჯანდაცვა და სოციალური კეთილდღეობა“; 



რეაკრედიტაციის 

განაცხადი 

გაკეთებულია) 

„ინჟინერია და საინჟინრო საქმე“ შესაბამისი 

განათლების, მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. 

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა, 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 

გამოიკვეთებ ააპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება; ასევე, ინგლისური ენის B2 დონეზ 

ეცოდნი სდამადასტურებელი შესაბამისი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი, ან უნდ აჩააბაროს 

გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში. აპლიკანტს, 

რომელსაც უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს 

ინგლისურ ენაზე, სერტიფიკატის წარმოდგენა ან 

გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვება. ინგლისურ ენაში 

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში 

აპლიკანტი გადის გასაუბრებას საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების 

წესი და ჩარიცხვის პირობები განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: 

https://gtu.ge/Science/doctorantura.php  

პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა 

შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების 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 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N 722 27.11.2012 

აკრედიტაციის 

ვადის გასვლის 

თარიღი: 

31.12.2021 

 

(შენიშვნა: 

რეაკრედიტაციის 

განაცხადი 

გაკეთდება 30. 

08.21-მდე) 

მასობრივი 

კომუნიკაცია/ 

ჟურნალისტიკა 

 

 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 ინგლისური ენის გამოცდა 

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის 

უფლება აქვს სოციალურ ან ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  მაგისტრს ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც სტუ-ში 

არსებული წესის შესაბამისად აკმაყოფილებს 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის  მოთხოვნებს. 

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების 

არსებობა, სამეცნიერო ფორუმი მონაწილეობა, 

სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები 

(სერტიფიკატები, სიგელები, და ა.შ.). 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა 

წარმოადგინოს: კვლევითი პროექტი, სადაც 

გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და 

მიმართულება; ასევე, ინგლისური ენის B2 დონეზე 

ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი, ან უნდა ჩააბაროს 

გამოცდა სტუ-ის საგამოცდო ცენტრში. აპლიკანტს, 

რომელსაც უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს 

ინგლისურ ენაზე, სერტიფიკატის წარმოდგენა ან 

გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვება. 

ინგლისურ ენაში დადებითი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში აპლიკანტი გადის გასაუბრებას 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან.  

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები განთავსებულია  უნივერსიტეტის ვებ-



გვერდზე: 

https://gtu.ge/Science/doctorantura.php  

პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა 

შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და  

მეცნიერების  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. 

აკრედიტაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება

N274 24.12.2019 
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არქეოლოგია 

 

 გასაუბრება საფაკულტეტო 

დროებით კომისიასთან. 

 უცხო ენის გამოცდა (ერთ–ერთ 

უცხოურ ენაში ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული). 

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება 

ტესტირების ფორმით  სტუ-ს  

საგამოცდო ცენტრში 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლის უფლება აქვს მაგისტრს ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, 

რომელიც სტუ-ში არსებული წესის შესაბამისად 

აკმაყოფილებს დოქტორანტურაში ჩარიცხვის 

მოთხოვნებს. სადოქტორო საგანმანათლებლო 

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. სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან 

გადმოყვანი სწესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის 

აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე. 



 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვისას მხედველობაში მიიღება: 

 • სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა;  

• სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა;  

•სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა საბუთები და მასალები 

(სერტიფიკატები, სიგელები და ა.შ.). 

დოქტორანტობის კანდიდატი გასაუბრებას გადის 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

არქეოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის კანდიდატს მოეთხოვება 

ერთერთი უცხოური ენის (ინგლისურის, 

გერმანულის, ფრანგულის, რუსულის) B2 დონეზე 

ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. 

უცხოური ენის B2 (ALTE) დონეზე ცოდნის 

სერტიფიკატის წარდგენისგან თავისუფლდება პირი, 

რომელსაც ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან 

დოქტორანტური კურსი გავლილი და 

დასრულებული აქვს ამ ენაზე. სხვა შემთხევაში, 

ჩარიცხვის კანდიდატი აბარებს გამოცდას უცხოურ 

ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 

რუსული), რომელიც ტარდება სტუ-ს საგამოცდო 

ცენტრში. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და 

პროცედურები სამართლიანი და ხელმისაწვდომია. 

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხო ენებში 

მოცემულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის 

პირობები მოცემულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 


