
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
 
 

საკონკურსო 
თანამდებობა 

 ვა
კა
ნს
ია

, 
 ს
აა
თ
ი საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 

(ჯგუფები)/საგნები სწავლების საფეხურების 
მიხედვით 

საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

# ჩამონათვალი 
პროფესორი 
პროფესორი 
 
ასოცირებული 
პროფესორი 
 
 
 
 

1(400) 
 1(200) 
 
1(400) 
 
 
 
 

179 ზოგადი ფიზიკა საერთო 
საუნივერსიტეტი 

საგნები 

ბაკალავრიატი 

ფიზიკა 1 
ფიზიკა 2 
ფიზიკა 3 
ზოგადი ფიზიკა 1 

 ზოგადი ფიზიკა 2 
შესავალი ზოგად ფიზიკაში საინჟინრო 

ფიზიკა  ფიზიკა 1.1 
ფიზიკა 2.1 
ფიზიკა 3.1 
ფიზიკა 4.1 
ფიზიკა 
შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში I 
შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში II 
კრეატიული აზროვნება 
ფიზიკის ისტორია 

 

საკონკურსო 
თანამდებობა 

 ვა
კა
ნს
ია

, 
 ს
აა
თ
ი 

 
საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 

(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
 საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

# ჩამონათვალი 
პროფესორი 
 
 
 
 
 

1(400) 
 

187 მიკროელექტრონიკა საინჟინრო ფიზიკა 
ბაკალავრიატი 

მყარსხეულოვანი ელექტრონიკა 
ინტეგრალური ოპტიკა 

მიკროელექტრონიკის და 

ოპტოელექტრონიკისფიზიკურისაფუძვ

ლები 

საყოფაცხოვრებო ელექტრონული 
ტექნიკა 
და სერვისი 
მიკროპროცესორული ტექნიკა 
ნახევარგამტარული ხელსაწყოების და 
ჩიპების ტექნოლოგია 

ნახევარგამტარული ხელსაწყოები 

ჰელიოენერგეტიკა 



ფოტონური მასალების ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 
სენსორები: ფიზიკა და ტექნოლოგია 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
ფიზიკური 
საფუძვლები 

ციფრული ტექნიკის ფიზიკური 
საფუძვლები 

მაგისტრატურა 
ოპტოელექტრონიკა 
ინტეგრალური ოპტიკა და ქვანტური 
ელექტრონიკა 
მყარსხეულოვანი ელექტრონიკის 
ხელსაწყოები და მოწყობილობები 
ელექტრონული ხელსაწყოების 
ტექნოლოგია 
და კონსტრუირება 
მიკროელექტრონიკა 
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 

დოქტორანტურა 
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 

 

საკონკურსო 
თანამდებობა 

 ვა
კა
ნს
ია
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ი 

საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 
(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 

საფეხურების მიხედვით 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

 პროფესორი 
 

 1(400) 218 მართვა და მოდელირება ტექნიკურ 
სისტემებში მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და 
ტესტ-ინჟინერინგი ბაკალავრიატი 

რიცხვითი მეთოდების ალგორითმული 
საფუძვლები 
მათემატიკური დაპროგრამება 

სისტემური ანალიზის საფუძვლები 
დინამიკური პროცესების მოდელირება 

მენეჯმენტისა და მარკეტინგის 
საფუძვლები 
საინჟინრო მენეჯმენტი 
ოპტიმიზაციის მეთოდები 
მართვის თეორია 1 
მართვის თეორია 2 
ოპტიმიზაციის ამოცანების 
გადაწყვეტაMATLAB გარემოში 
ავტომატიზებული 
დაპროექტებისსაფუძვლები 
იმიტაციური მოდელირების სისტემები 
მართვის სისტემების 
სტრუქტურულიმოდელირება 



სისტემების იდენტიფიკაციის 
საფუძვლები 

სისტემების იდენტიფიკაცია და 
მოდელირება 
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და 
საშუალებები 
ელექტრონული სქემების Electronics 
Workbench გარემოში მოდელირება 
აქტიური სისტემების მათემატიკური 
მოდელირება 1 
აქტიური სისტემების მათემატიკური 
მოდელირება 2 
საკურსო პროექტი მართვის სისტემების 
მოდელირება 
ოპტიმალური ავტომატური მართვის 
სისტემები 

მაგისტრატურა 
მაგისტრანტის  ხელმძღვანელობა 

დოქტორანტურა 
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 

 

საკონკურსო 
თანამდებობა 

 ვა
კა
ნს
ია

, 
სა
ათ

ი 

საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 
(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 

საფეხურების მიხედვით 
საგანმანათლებლო  

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

 პროფესორი  1(400) 194 მონაცემთა  ბაზები ინფორმატიკა 
ბაკალავრიატი 

მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები 
მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები 
რუსული 
Transact -SQL ენა 2 
Transact -SQL ენა 2 (რუსული) 
Transact -SQL ენა 1 
Transact -SQL ენა 1 (რუსული) 
პროექტი მონაცემთა ბაზებში  
პროექტი მონაცემთა ბაზებში (რუსული) 
MY SQL  
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 
(SQL, Oracle)  
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 
(SQL , Oracle) 1  
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება  
საინფორმაციო სისტემების აგება MS 
SQL Server-ის გამოყენებით  
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 
(Oracle) (რუსული) 
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 
(Oracle)  



მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის 
პროგრამ.  რეალიზაციის ენა Transact-
SQL (რუსული) 
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის 
პროგრამ.  რეალიზაციის ენა Transact-
SQL (96) 
მონაცემების დამუშავების ენები   
(რუსული) 
მონაცემების დამუშავების ენები  

მაგისტრატურა 
მაგისტრანტის  ხელმძღვანელობა 

დოქტორანტურა 
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 

 

საკონკურსო 
თანამდებობა 

 ვა
კა
ნს
ია

, 
სა
ათ

ი 

საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 
(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 

საფეხურების მიხედვით 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

 პროფესორი 1(400) 229 ალბათობის თეორია, მათემატიკური 
სტატისტიკა, ზომის თეორია 

მათემატიკა 

ბაკალავრიატი 
ზომები ალგებრულ–ტოპოლოგიურ 
სტრუქტურებზე 
ინვარიანტული და კვაზი–ინვარიან 
ტული ზომათა თეორია 
ალბათობის თეორია  

მათემატიკური სტატისტიკის კურსი  
აქტუარული მათემატიკა  
მასობრივი მომსახურებისა და 
საიმედოობის თეორიის ელემენტები  
სტატისტიკის გამოყენება ეკონომიკაში  

მაგისტრატურა 
სიმრავლეთა თეორიის ძირითადი 
კონცეფციები  
ზომა და კატეგორია  
ზომა და ინტეგრალი აბსტრაქტულ 
სივრცეებში  
ალბათურ ზომათა ოჯახები  
ლებეგის ზომის უსასრულო 
ანალოგების 
შესახებ  
სტაციონარული პროცესები და 
ერგოდულობის თეორია  
დინამიკური სისტემები და ერგოდული 
თეორიის ელემენტები  

დინამიკური სისტემების ელემენტები  



დინამიკური სისტემების სიმრავლურ- 
თეორიული ასპექტები  

სტატისტიკური დასკვნების თეორია  
მარკოვის ჯაჭვების თეორია  

მარკოვის ჯაჭვების გამოყენებები  

სასრული მნიშვნელობიანი 

ექსპერიმენტების ალბათური მოდელები  

უსასრულო მნიშვნელობიანი 
ექსპერიმენტების ალბათური 
მოდელები  
შემთხვევით პროცესთა პარამეტრების 
შეფასების თეორია  
არაპარამეტრულ შეფასებათა თეორია  
შემთხვევითი ფუნქციები და 
შემთხვევითი გარდაქმნები  
შემთხვევითი ფუნქციების 
დიფერენცირებადობა და ინტეგრება  
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 

დოქტორანტურა 
სტაციონალური სტატისტიკური 
სტრუქტურები  
მათემატიკური სტატისტიკა 
ეკონომიკურ მოდელებში და 
პროგნოზირებაში 

 დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 

 
 


