
კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს
ანკეტის ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები

საკონკურსო
თანამდებობა

ვაკანსია საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების
საფეხურების მიხედვით

საგანმანათლებლო
პროგრამა

# ჩამონათვალი
პროფესორი

ასოცირებუ-
ლი პროფე-
სორი

1 (400)

1(400)

2 ბაკალავრიატი ტრანსპორტი
1. ITSYS05 ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა
2. FTR0705 გადაზიდვის ორგანიზაციისა და
მართვის საფუძვლები რკინიგზის ტრანსპორტზე
3. CAR1105 კომერციული მუშაობის მართვა
რკინიგზის ტრანსპორტზე

4. RSP1305 რკინიგზის გამყოფი პუნქტები
5. WOP1805 საწარმოო პრაქტიკა
6. MFT2505 სატვირთო  მუშაობის მართვა
რკინიგზის ტრანსპორტზე
7. ORT2605 საექსპლუატაციო მუშაობისა და
გადაზიდვის პროცესების მართვა რკინიგზის
ტრანსპორტზე
8. RSJ2705 რკინიგზის სადგურები და კვანძები

მაგისტრატურა
9. MMR6205 რკინიგზის საექსპლუატაციო
მუშაობის მათემატიკური მოდელირება

ტრანსპორტი

10. PRT6505 რკინიგზის სადგურების
განვითარების პრობლემები
11. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

მონათესავე საგნები
ბაკალავრიატი ტრანსპორტი

12.MAR2405 დატვირთვა-გადმოტვირთვის
კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია
რკინიგზის ტრანსპორტზე

მაგისტრატურა ტრანსპორტი
13. RTI5005 სარკინიგზო და სხვა სახის
ტრანსპორტის ურთიერთქმედება
14. RRP5205 ჩქაროსნული სარკინიგზო სამგზავრო
გადაზიდვები
15. IOR6105 რკინიგზის ტრანსპორტის მუშაობის
ინტენსიფიკაცია



ბაკალავრიატი
16. MOT0105 რკინიგზის  სატრანსპორტო
საშუალებების ზოგადი კურსი

ტრანსპორტი

17. CAR0505 ვაგონები

18. IRS0605 ლიანდაგისა და მოძრავი
შემადგენლობის ურთიერთქმედება
19. CER1205 სავაგონო მეურნეობა

20. ROR1705 რკინიგზის ტექნიკური
ექსპლუატაციის წესები

21. WOP1805 საწარმოო პრაქტიკა

22. RRB2105 სარკინიგზო მოძრავ
შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები
23. RRT2005 რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტი

24. SOM9905 გადაზიდვის ორგანიზაცია და
მართვა  რკინიგზის ტრანსპორტზე

ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

მაგისტრატურა ტრანსპორტი
25. DCR6305 ვაგონების კონსტრუირება და
გაანგარიშება
26. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

დოქტორანტურა ტრანსპორტი
27. ORT1905 სარკინიგზო ტრანსპორტის
თანამედროვე პრობლემები
28. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

მონათესავე საგნები
ბაკალავრიატი ტრანსპორტი

29. TRR1905 ვაგონების წარმოებისა და რემონტის
ტექნოლოგია
30. COM2205 ვაგონების
ელექტრომოწყობილობანი, მათი ექსპლუატაცია
და რემონტი

მაგისტრატურა ტრანსპორტი
31. COO5505 რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის
ინდივიდუალური რესურსის მართვა
ექსპლუატაციაში
32. DOC5805 ვაგონების დინამიკა

საკონკურსო
თანამდებობა

ვა
კა

ნს
ია

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების
საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო

პროგრამა

# ჩამონათვალი

ასოცირებული
პროფესორი

2(400)
1(200)

6 ბაკალავრიატი ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

1.EKONO05 ეკონომიქსი
2. BABO705 ბიზნესის საფუძვლები

3. LOGIS05 ლოგისტიკის საფუძვლები

4. BMIKR05მიკროეკონომიკა



5BSAMA05 სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები

6. BMENEJ05 მენეჯმენტის საფუძვლები

7. BMAME05მაკროეკონომიკა

8.BUGAR05 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

9.STREG05 სტატისტიკის ზოგადი თეორია

10. BMARK05 მარკეტინგის საფუძვლები

11. FINSA05 ფინანსების საფუძვლები

12.FIROR05 ფირმის ორგანიზაცია და მართვა

13. KADRE05 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

14.SRE0605 საქართველოს ეკონომიკა

15.FINAC05 ფინანსური აღრიცხვა

16.EKMAT05ეკონომიკურ-მათემატიკური
მოდელირება
1.SAFMA05 ფირმის მარკეტინგი

ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

2. BKOME05 ფირმის ეკონომიკა

3. OPMEN05 ოპერაციული მენეჯმენტი

4. SAFIF05 კორპორაციის ფინანსები

5.BFIEK05 საერთაშორიშო მენეჯმენტი

6.FIRME05 ფირმის მენეჯმენტი

7.BIRG05 საბანკო და სადაზღვევო საქმის
ორგანიზაცია
8.BSAKY05 საბაკალავრო ნაშრომი
9.STMEN05 სტრატეგიული მენეჯმენტი

10. MMAAG05 მართველობითი აღრიცხვა

11.SAGSA05 საგადასახადო საქმე

12.SAMSA05 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის
ანალიზი

1.MENSA05 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში

ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

2.SADSA05 სადაზღვევო საქმე

3.BAXEK05 ახალი ტექნიკის ეკონომიკური
ეფექტიანობა

4.INMEN05 ინოვაციური მენეჯმენტი



5. BXARS05 ხარისხის მენეჯმენტი

6.EKGTR05 სააუდიტორო საქმის ორგანიზაცია

7. MABAE05 სოციალური ეკონომიკა

8.BSAK05 საგარეო ეკონომიკური კავშირები

9.BMEFS05 მენეჯმენტის ფსიქოლოგია
10. BIZET05 ბიზნესისი ეთიკა
11.BSAQM 05 საქმის წარმოების მენეჯმენტი

დოქტორანტურა ტრანსპორტისა და
მრეწველობის
მენეჯმენტი12.BOMB105 მრეწველობისა და

მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია
13.MEN0205 სტრატეგიული მენეჯმენტი
ტრანსპორტსა და მრეწველობაში
14.TEO0105 ტრანსპორტის ეკონომიკა და
ორგანიზაცია
15.დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

საკონკურსო
თანამდებობა

ვა
კა

ნს
ია

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების
საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო

პროგრამა

# ჩამონათვალი

ასისტენტ-
პროფესორი

1(400) 6 ბაკალავრიატი ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

1.EKONO05 ეკონომიქსი
2. BABO705 ბიზნესის საფუძვლები

3. LOGIS05 ლოგისტიკის საფუძვლები

4. BMIKR05მიკროეკონომიკა
5BSAMA05 სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები

6. BMENEJ05 მენეჯმენტის საფუძვლები

7. BMAME05მაკროეკონომიკა

8.BUGAR05 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

9.STREG05 სტატისტიკის ზოგადი თეორია

10. BMARK05 მარკეტინგის საფუძვლები

11. FINSA05 ფინანსების საფუძვლები

12.FIROR05 ფირმის ორგანიზაცია და მართვა

13. KADRE05 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

14.SRE0605 საქართველოს ეკონომიკა



15.FINAC05 ფინანსური აღრიცხვა

16.EKMAT05ეკონომიკურ-მათემატიკური
მოდელირება
1.SAFMA05 ფირმის მარკეტინგი

ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

2. BKOME05 ფირმის ეკონომიკა

3. OPMEN05 ოპერაციული მენეჯმენტი

4. SAFIF05 კორპორაციის ფინანსები

5.BFIEK05 საერთაშორიშო მენეჯმენტი

6.FIRME05 ფირმის მენეჯმენტი

7.BIRG05 საბანკო და სადაზღვევო საქმის
ორგანიზაცია
8.BSAKY05 საბაკალავრო ნაშრომი
9.STMEN05 სტრატეგიული მენეჯმენტი

10. MMAAG05 მართველობითი აღრიცხვა

11.SAGSA05 საგადასახადო საქმე

12.SAMSA05 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის
ანალიზი

1.MENSA05 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში

ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

2.SADSA05 სადაზღვევო საქმე

3.BAXEK05 ახალი ტექნიკის ეკონომიკური
ეფექტიანობა

4.INMEN05 ინოვაციური მენეჯმენტი

5. BXARS05 ხარისხის მენეჯმენტი

6.EKGTR05 სააუდიტორო საქმის ორგანიზაცია

7. MABAE05 სოციალური ეკონომიკა

8.BSAK05 საგარეო ეკონომიკური კავშირები

9.BMEFS05 მენეჯმენტის ფსიქოლოგია
10. BIZET05 ბიზნესისი ეთიკა
11.BSAQM 05 საქმის წარმოების მენეჯმენტი



საკონ–კურსო
თანამ–დებობა

ვა
კა

ნს
ია

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების
საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო

პროგრამა

# ჩამონათვალი

პროფესორი

ასოცირებული
პროფესორი

1(400)

1(400)

7 მაგისტრატურა ლოჯისტიკა

1. 1.STM0005-სტრატეგიული მენეჯმენტი
2. 2.FNA0005 - ფინანსური და მენეჯერული

ბუღალტერია
3. 3.MARK005 - მარკეტინგი
4. 4.SCM0005 - მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი
5. 5.TREC005 - ტრანსპორტის ეკონომიკა
6. 6.LSPL005 - ლოგისტიკის სისტემების დაგეგმარება
7. 7.TRLOG05 - სატრანსპორტო ლოგისტიკა
8. 8.DISWM05 - დისტრიბუციისა და საწყობის

მენეჯმენტი
9. 9.ERP0005 - საწარმოს რესურსების დაგეგმარების

სისტემები
10. 10.ITIL005 - ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ლოგისტიკაში
11. 11.ITRTR05 - საერთაშორიო ტრანსპორტისა და

ვაჭრობის რეგულაციები
12. 12.PRMC005 - პროექტის მენეჯმენტი და კონტროლი
13. 13.PRACT05 - სამაგისტრო პრაქტიკა

14.მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

საკონკურსო
თანამდებობა

ვაკანსია
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების

საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო
პროგრამა

# ჩამონათვალი

პროფესორი

ასოცირებული
პროფესორი

2(400)

1(400)

11 ბაკალავრიატი არქიტექტურის,ურბან
ისტიკისა და დიზაინი.
სამშენებლო,სატრანსპ
ორტო და მანქანათმშე-
ნებლობა, ენერგეტიკა
და
ტელეკომუნიკაციია.

1. DGEOM05. მხაზველობითი გეომეტრია

2. PERSP05. ჩრდილები და პერსპექტივი არქიტექტურის,ურბან
ისტიკისა და დიზაინი.

3. CEGRA05. კოპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
სამშენებლო,სატრანსპ
ორტო და მანქანათმშე-
ნებლობა, ენერგეტიკა



და ტელეკომუნიკაცია.
ინფორმატიკა და მარ-
თვის სისტემები.

4.PDRAW05. გეგმილური ხაზვა

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობა,
ენერგეტიკა და
ტელეკომუნიკაციია.

5.TDRAW05. ტექნიკური ხაზვა ქიმიური ტექნოლოგია
და მეტალურგია

6. EGRAF05. საინჟინრო გრაფიკა სამთო - გეოლოგია

7.MDRAW05.სამანქანათმშენებლო ხაზვა სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობა,

8. CEDRA05. სამშენებლო ხაზვა სამშენებლო.
9.CGRAB05.კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის
მოკლე კურსი

ბიზნეს-ინჟინერინგი

დოქტორანტურა მანქანათმცოდნეობა,
მანქანათმშენებლობა და
საწარმოო
ტექნოლოგიური
პროცესები

10. დოქტოტრანტის ხელმძღვანელობა

პროფესორი 2 (400) 12 ბაკალავრიატი
მექანიკის ინჟინერია
და ტექნოლოგია,

სამრეწველო
ინჟინერია და
ტექნოლოგია

ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია

1.TMM0005 მექანიზმებისა და მანქანების თეორია
2.DMMS005 მანქანების დინამიკის საფუძვლები
3.SKRSM05 სივრცითი მექანიზმების
სტრუქტურული და კინემატიკური კვლევა.
4.TEMEQ05 ტექნიკური მექანიკა

5.AM10005 გამოყენებითი მექანიკა (მექნიზმების და
მანქანების თეორია)
(ენერგეტიკის ფაკულტეტი)

პროფესორი 3 (400) 13. ბაკალავრიატი „მექანიკის ინჟინერია
და ტექნოლოგია“.1. MELTM05 მანქანათანაწილები  და  ასმ

2. MACEL05 . მანქანათა ნაწილები

“სახმელეთო
სატრანსპორტო
ტექნოლოგიური
საშუალებები”.
„სამთო და

გეოლოგიის
ინჟინერია“.

3. TEGGV05 . ტექნიკური მექანიკა
„ტრანსპორტი“

4.TQMEQ 0 7 . ტექნიკური მექანიკა
„ქიმიური და

ბიოლოგიური
ინჟინერია“

5. A M 20005. გამოყენებითი მექანიკა 2 „ენერგეტიკა და
ელექტროინჟინერია“.


