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99 ბაკალავრიატი ტრანსპორტი 
1. ICT19005G1-LB კომპიუტერული 
სისტემები და გამოყენებითი 
ტექნოლოგიები 1 

2. ICT19105G1-LB კომპიუტერული 
სისტემები და გამოყენებითი 
ტექნოლოგიები 2 

3. EET91505G1-LBK ავტომატიკისა და 
ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო 
ტრანსპორტზე 
4. EET90405G1-LS მიკროპროცესორული  
ტექნიკის გამოყენების  საფუძვლები 
ტრანსპორტზე 
5. EET90805G1-LP სახმელეთო ტრანსპორტის 
მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები 
6. EET96805G1-K საბაკალავრო  ნაშრომი  

მაგისტრატურა ტრანსპორტი 
7. EET90605G2-LP რკინიგზის დისკრეტული 
მოწყობილობების თეორია 

8. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
დოქტორანტურა ტრანსპორტი 

9. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
ასოცირებულ
ი 
პროფესორი  
 

1 
შტატი 

(400 
სთ) 

 

100 ბაკალავრიატი ტრანსპორტი 
1. EET91205G1-LS მართვის 
ავტომატიზირებული სისტემები 
ტრანსპორტზე 
2. EET92505G1 - LP საინფორმაციო 
უზრუნველყოფა ტრანსპორტზე 
3. EET96805G1-K საბაკალავრო  ნაშრომი 

მაგისტრატურა ტრანსპორტი 
4. EET90505G2-LP ინფორმაციის 
გადაცემის სისტემები ტრანსპორტზე 
5. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა  

დოქტორანტურა ტრანსპორტი 
6. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
 



პროფესორი 
(200 სთ) 
 

0,5 
შტატი 

(200 
სთ) 

 

102 ბაკალავრიატი ტრანსპორტი 
1. EET90805G1-LP სახმელეთო ტრანსპორტის 
მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური 
საშუალებები 
2. EET90605G1-LP სახმელეთო 
სატრანსპორტო საშუალებების სერვისის 
საფუძვლები 
3. EET91505G1-LBK ავტომატიკისა და 
ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო 
ტრანსპორტზე 
4. EET96805G1-K საბაკალავრო  ნაშრომი 
5. EET94505R1-LP Основы  сервиса 
cухопутных транспортных средств   

Транспорт 
 

6. EET 93205R2- LS Технические 
средства организации движения 
сухопутного транспорта. 

 

მაგისტრატურა ტრანსპორტი 
7. EET91305G2-LS 
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული 
მართვის სისტემები და ტექნიკური 
დიაგნოსტიკა 
8. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 

დოქტორანტურა ტრანსპორტი 
9. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 

 

საკონკურსო 
თანამდებობა 

ვაკანსია 
(სთ) 

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები 
სწავლების საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

პროფესორი 
 
 
 

1(400 
სთ) 

80 ბაკალავრიატი არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და 
დიზაინის; სამშენებლო; 
სატრანსპორტო და 
მანქანათმშენებლობის; 
ენერგეტიკისა და 
ტელეკომუნიკაციის 
ფაკულტეტების 
პროგრამები 

მხაზველობითი გეომეტრია 

ჩრდილთა თეორია და პერსპექტივი 

არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და 
დიზაინის 
ფაკულტეტის 
პროგრამები 

კოპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა 

სამშენებლო; 
სატრანსპორტო და 
მანქანათმშენებლობის; 
ენერგეტიკისა და 
ტელეკომუნიკაციის; 
ინფორმატიკისა და 
მართვის სისტემების 



ფაკულტეტების 
პროგრამები 

გეგმილური ხაზვა 

სატრანსპორტო და 
მანქანათმშენებლობის; 
ენერგეტიკისა და 
ტელეკომუნიკაციის 
ფაკულტეტების 
პროგრამები 

ტექნიკური ხაზვის საფუძვლები 

ქიმიური 
ტექნოლოგიისა და 
მეტალურგიის  
ფაკულტეტის 
პროგრამები 

საინჟინრო გრაფიკა 

სამთო-გეოლოგიური 
ფაკულტეტის 
პროგრამები 

სამანქანათმშენებლო ხაზვა 

სატრანსპორტო და 
მანქანათმშენებლობის 
ფაკულტეტის 
პროგრამები 

სამშენებლო ხაზვა 

სამშენებლო 
ფაკულტეტების 
პროგრამები 

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის 
ზოგადი კურსი 

ბიზნესტექნოლოგიების 
ფაკულტეტების 
პროგრამები 

 
 


