
 
სამთო–გეოლოგიური  ფაკულტეტი 

 
 

საკონკურსო 
თანამდებობა 

ვა
კა

ნს
ია

, ს
აა

თ
ი საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 

(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

პროფესორი 1 (400) 40 ბაკალავრიატი სამთო და 
გეოინჟინერია   წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა 

დამუშავების საფუძვლები 
  ღია სამთო სამუშაოების საფუძვლები 
  მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების 

მშენებლობის საფუძვლები 
  მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების 

პროცესები 
  საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების 

ტექნოლოგია 
  ღია სამთო სამუშაოების პროცესები 
  სამთო გვირაბების გაყვანა 
  სამთო საწარმოთა და მიწისქვეშა 

ნაგებობათა მშენებლობა 
   
   
  მაგისტრატურა სამთო და 

გეოინჟინერია   მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის 
დაპროექტება 

   ქანების მასივის მდგომარეობის 
მართვა ღია სამთო სამუშაოებისას 

   საძიებო სამთო სამუშაოები და მათი 
ორგანიზაცია 

   მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
    
  დოქტორანტურა სამთო და 

გეოინჟინერია   დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
   
   

    



საკონკურსო 
თანამდებობა 

ვა
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თ
ი საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 

(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

პროფესორი 1(400) 43 ბაკალავრიატი სამთო და 
გეოინჟინერია 

 
  სამთო მანქანები და კომპლექსები 
  სატრანსპორტო მანქანები 
  ჰიდროაერომექანიკა და 

ჰიდროპნევმო დანადგარები 
  სამთო მანქანების საიმედოობა და 

რემონტი 
  სამთო საწარმოთა მილსადენი 

ტრანსპორტი 
  ტრიბოლოგიის საფუძვლები 
  სამთო მანქანები და ტრანსპორტი 
  მამდიდრებელი ფაბრიკების 

სასაწყობო მეურნეობა და 
ტრანსპორტი 

  სამთო მექანიკური მოწყობილობა 
  სამთო საწარმოთა სატუმბო, 

სავენტილატორო და საკომპრესორო  

დანადგარები 
  საშახტო სტაციონარული მანქანები 

და დანადგარები 
   
  მაგისტრატურა სამთო და 

გეოინჟინერია    ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები 
  სამთო მანქანების საიმედოობა და 

ხანგამძლეობა 
  მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
  დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
  მაგისტრატურა 
  მონათესავე საგნები 
  საშახტო წყალამოსაღვრელი და 

სავენტილატორო დანადგარები 
  ლითონთა კოროზია და მისგან დაცვა 
  ელასტოჰიდროდინამიკა და 

ტრიბონიკა სამთო მექანიკაში 
  მშრალი და სველი ხახუნის 

ჰიდროდინამიკის საფუძვლები 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

პროფესორი 1(400) 44 ბაკალავრიატი სამთო და 
გეოინჟინერია; 
ნავთობის და 

გაზის 
ტექნოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

  ნავთობის და გაზის გეოლოგიის 
საფუძვლები 

  მსოფლიოს ნავთობგაზიანი 
პროვინციები 

  საქართველოს ნავთობისა და გაზის 
რესურსები 

  ნავთობისა და გაზის გეოლოგია 
  ნავთობისა და გაზის საბადოების 

დამუშავება 
  ნავთობის და გაზის საბადოების 

ძებნა-ძიება 
  Основы геологии нефти и газа 
   
  მაგისტრატურა სამთო და 

გეოინჟინერია    ნავთობგაზშემცველი ფენების გახსნა 
და ათვისება  

  ნავთობისა და გაზის დაგროვებების 
ძიებისას ფორმაციული და 
ლითოლოგიური ფაციესური 
ანალიზი 

   ნაპრალოვანი ტიპის საბადოების 
დამუშავება 

   მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
    
  დოქტორანტურა სამთო და 

გეოინჟინერია   დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
 

 


