
თანამდებობა
საშტ.ერთ. 

(საათი)

საგანთა 

ჯგუფის 

№

სწავლების საფეხური, საგანთა 

ჯგუფი/საგნები
საგანმანათლებლო პროგრამა

პროფესორი 1(500) 1 ბაკალავრიატი

ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები

სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების 

გამოყენებით

სამშენებლო კონსტრუქციები

რკინაბეტონის გაანგარიშების საფუძვლები 

მშენებლობა და გარემო

რკინაბეტონის კონსტრუქციები

შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის 

კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები

ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების 

საფუძვლები

შენობა–ნაგებობების ლითონის 

კონსტრუქციებით დაპროექტება

შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება

სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, 

მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად 

აქტიურ რაიონებში

შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა

რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების 

კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები

ხის კონსტრუქციები

ლითონისა და ხის კონსტრუქციები

მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში

სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე 

გაანგარიშების საფუძვლები

რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის 

მექანიკის საფუძვლები

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად საკონკურსო ადგილების რაოდენობა და 

საგანთა ჯგუფები

სამშენებლო ფაკულტეტი

მშენებლობა



Строительные конструкции

Основы расчёта металических конструкций

Основы расчёта железобетонных и 

каменныхконструкций

Деревянные и пластмасовые конструкции

Исследование и испытание зданий и сооружений

Проектирование зданий и сооружений из 

металических конструкции

Проектирование зданий и сооружений из 

железобетонных конструкций

Основы проектирования зданий и сооружений 

специального назначения

Восстановление и усиление зданий и сооружений

Проектирование строительныхконструкций в 

сеисмоактивных районах

Конструкции из дерева и пластмассы (спец.курс)

Железобетонные конструкции

მაგისტრატურა

ლითონის  კონსტრუქციები (სპეცკურსი)

რკინაბეტონის კონსტრუქციები (სპეცკურსი)

შენობა–ნაგებობათა რეკონსტრუქცია გაძლიერება 

(სპეცკურსი)

ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები 

(სპეცკურსი)შენობა–ნაგებობათა გაანგარიშების თანამედროვე 

პრაქტიკული მეთოდები

1 მართვა, დაპროექტება და უსაფრთხოება 

საგანგებო სიტუაციებში

სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი)

წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის 

კონსტრუქციების თეორიული კვლევის 

საფუძვლები

ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) 

კონსტრუქციები და ნაგებობები

სამშენებლო კონსტრუქციების თეორიული და 

ექსპერიმენტული კვლევის საფუძვლები

მშენებლობა

მშენებლობა



სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, 

მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად 

აქტიურ რაიონებში (სპეცკურსი)

რკინაბეტონის თხელკედლიანი სივრცითი 

კონსტრუქციები

დოქტორანტურა

რკინაბეტონის და ლითონის კონსტრუქციები მშენებლობა

სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი 

გამოყენება სამხედრო  მეცნიერებაში

სამშენებლო ხელოვნების კურსი სამხედრო 

ინჟინრების-ათვის

სამხედრო მეცნიერება და სამხედრო 

ტერმინოლოგია

სამხედრო-საინჟინრო სფერო. საინჟინრო 

ნაწილი.სამხედრო-საინჟინრო სფერო. ტაქტიკა და 

ოპერატიული ხელოვნება.

პროფესორი 1(500) 2 ბაკალავრიატი

საშენი მასალები 1

საშენი მასალები 2

საშენი მასალები და ნაკეთობები

არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა

საშენი მასალების საწარმოების მოწყობილობა და 

დანადგარები

საშენი მასალების კვლევა-ძიება და კონტროლი

ბეტონმცოდნეობა

ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა 

ტექნოლოგია

ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა 

დაპროექტება

ბეტონის შემვსების ტექნოლოგია

არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და 

დანამატები

მოსაპირკეთებელი თბოსაიზოლაციო და 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალები

პროცესები და აპარატები საშენი მასალების 

ტექნოლოგიაში

მშენებლობა

სამედრო ინჟინერია

მშენებლობა



Строительные материали 1 მშენებლობა (რუსულენოვანი)

Строительные материали 2 მშენებლობა (რუსულენოვანი)

Строительные материалы წყალმომარაგებისა და წყალარინების 

სისტემების მშენებლობა

Архитектурное метериаловедение არქიტექტურა

მაგისტრატურა

კომპოზიციური მასალები ფიზიკური ქიმიის 

სპეცკურსი

საამშენებლო მასალათმცოდნეობა

ინერტული მასალები და დანამატები საშენი 

მასალების ტექნოლოგიაში

ბეტონთმცოდნეობის სპეცკურსი

საშენი მასალების და ნაკეთობების 

დამამზადებელი აღჭურვილობები

კომპოზიციური მასალების რღვევის მექანიკა

ბგერასაიზოლაციო და ენერგო 

დამზოგავი მსუბუქი სამშენებლო მასალები

საშენი მასალების საწარმოთა დაპროექტება

არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა არქიტექტურა

პროფესორი 1(400) 3 ბაკალავრიატი

1. ელექტრული წრედების თეორია 1

2. ელექტრული წრედების თეორია 2

3. ელექტრომაგნეტიზმი 1

მაგისტრატურა

2. ელექტროენერგეტიკის თანამედროვე 

პრობლემები.

3.  ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები - 

24. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

დოქტორანტურა

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

პროფესორი 1(400) 4 ბაკალავრიატი

1. რელეური დაცვის საფუძვლებიB

მშენებლობა

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

2. ენერგოობიექტების რელეური დაცვა

1. ძლიერი იმპულსური დენების ტექნიკა

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია



მაგისტრატურა

1. ელექტროსისტემის ავტომატური მართვის 

სისტემები 1

2. ელექტროსისტემის ავტომატური მართვის 

სისტემები 2

3. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

დოქტორანტურა

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

პროფესორი 1(200) 5 ბაკალავრიატი

საინჟინრო მენეჯმენტი

მცირე ბიზნესი მომსახურების სფეროში   

საინჟინრო პროექტების მენეჯმენტი  

სერვისული მეწარმეობა და საზოგადოება

სერვისის სფეროს პერსონალის მართვა

სერვისულ ოპერაციათა მენეჯმენტი

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები და 

მათემეტიკური სტატისტიკის ელემენტები   

ტექნოლოგიური სისტემები მომსახურების 

სფეროში 

სერვისულ საწარმოთა ლოგისტიკის დაგეგმარება

სერვისის ბიუჯეტირება და ფინანსური 

კონტროლი       

მომსახურების რისკები და მათი მართვა   

უსაფრთხოება მომსახურების სისტემებში  

ლიდერობა და გუნდური მუშაობა  

ასოცირებული 

პროფესორი

1 (400) 6 ბაკალავრიატი

1. ფიჭური  მობილური  კავშირის ქსელების 

აგების საფუძვლები
2. ფიჭური  მობილური  კავშირის 

ტექნოლოგიები

4.უსადენო სენსორული ქსელები და საგნების 

ინტერნეტი

ტელეკომუნიკაცია

3.   ფიჭური მობილური კავშირის ქსელის 

პროექტირების საფუძვლები

5.  გადაცემის რადიოსარელეო და 

თანამგზავრული სისტემები

საინჟინრო მენეჯმენტი

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია



6.   მობილური  კავშირის მაღალსიჩქარიანი 

სისტემების ორგანიზება ტელეკომუნიკაციის 

თანამედროვე ტექნოლოგიების საფუძველზე

7.  მონაცემთა გადაცემის ქსელები

8. ელექტროკავშირგაბმულობის თანამედროვე 

ქსელები

9. ინფოსატელეკომუნიკაციო ქსელები

10.  Основы построения сетей сотовой мобильной 

связи

11.Технологии сотовой мобильной связи

12.Основы проектирования сетей сотовой 

мобильной связи
13. Беспроводные сенсорные  сети и интернет 

вещей
14. Радиорелейные и спутниковие  системы связи

15. Организация высокоскоростных систем 

мобильной связи на онове современных 

телекоммуникационных технологии.

16. Сети передачи данных

17. Современные сети Электросвязи

18. Инфотелекоммуникационные сети

მაგისტრატურა

1. ფართოზოლოვანი ციფრული ქსელები - xDSL  

ტექნოლოგიები

2.ციფრული მობილური რადიოკავშირი

3.მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
4.Широкополосные цифровые сети-xDSL 

технологии
5.Цифровая мобильная радиосвязь

6. Руководство магистрантом

დოქტორანტურა

1. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

ასისტენტ-

პროფესორი

1 (200) 7
ბაკალავრიატი

1.  ფინანსური მენეჯმენტის მათემატიკური 

საფუძვლები

2.  ტელეკომუნიკაციის კომპანიათა ხარისხის 

მენეჯმენტი

 3. ტელეკომუნიკაციის  კომპანიათა მენეჯმენტის  

ძირითადი პრინციპები

ტელეკომუნიკაცია

ტელეკომუნიკაცია



 4.  ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

 5.  სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები 

ტელეკომუნიკაციაში

 6.  საინჟინრო მენეჯმენტი

7. საბაკალავრო პროექტი

Бакалавриат

1. Менеджмент  качества  телекоммуникационных  

компаний  

2. Основные принципы менеджмента 

телекоммуникационных  компаний   

3.  Менеджмент  человеческих ресурсов 

4. Основы стратегического  менеджмента  в  

телекоммуникации   

5. Инженерный менеджмент 

მაგისტრატურა

1. ტელეკომუნიკაციის კომპანიათა მართვა 

2.მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

Магистратура
1. Управление телекоммуникационными 

компаниями 
დოქტორანტურა

1.დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

პროფესორი 1(400) 8 ბაკალავრიატი

მძიმე ლითონები  და  გარემო

მეტალურგიული   საწარმოები  და   

ეკოლოგია

ოქროს  წარმოების ეკოლოგიური 

პრობლემები

მეტალურგიული ღუმელებიდან გამომავალი 

აირების გამწმენდი სისტემები

მეტალურგიული საწარმოებიდან 

გამონაფრქვევის მიწისპირა კონცენტრაციის 

გათვლის მეთოდები

საბაკალავრო ნაშრომი

შავი  მეტალურგიული  წარმოების  თანმდევი  

ეკოლოგიური პრობლემები

ზოგადი  მეტალურგია; მასალათმცოდნეობა

მაგისტრატურა

ტელეკომუნიკაცია

телекоммуникация

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

ტელეკომუნიკაცია

მეტალურგია



შავი  მეტალურგიული  წარმოების  თანმდევი  

ეკოლოგიური პრობლემები

ჰიდროელექტრომეტალურგიული პროცესები  

ფერად მეტალურგიაში

ფერადი ლითონების სულფიდური მადნებიდან 

კეთილშობილი ლითონების ამოღება

მაგისტრანტის ხელ–ლობა

დოქტორანტურა

დოქტორანტის ხელ–ლობა

პროფესორი 1(400) 9 ბაკალავრიატი

პროფესორი 1(200)

ასოცირებული 

პროფესორი 1(400)

სამრეწველო მარკეტინგი

სასურსათო პროდუქტების საქონელმცოდნეობა 

და ექსპერტიზა

რეკლამა და სტიმულირება

მომხმარებელთა ქცევა

ელექტრონული კომერცია

სამრეწველო საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა

ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო ინდუსტრიის 

საფუძვლები

საბირჟო საქმე

ლოგისტიკის საფუძვლები

ფირმის მარკეტინგი

მონათესავე საგნები

ლოგისტიკა მარკეტინგში

მომსახურების მარკეტინგი

მაგისტრატურა

ინტერნეტ-მარკეტინგი

მარკეტინგ-მენეჯმენტი

სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია 

მარკეტინგშილოგისტიკა

საერთაშორისო ვაჭრობა

მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

პროფესორი 1(400) 10 მანქანათა ნაწილები და ასმ „მექანიკის  ინჟინერია  და 

ტექნოლოგია“.მანქანათა ნაწილები სატრანსპორტო და მან-

ქანათმშენებლობის ფაკ-ტი.

პროგრამა “სახმელეთო სატრანსპორტო 

ტექნოლოგიური საშუალებები”.

სამთო-გეოლოგიური 

ფაკტი.საგანმანეთლებლო პროგრამა 

„სამთო და გეოლოგიის ინჟინერია“.

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

მეტალურგია



ტექნიკური მექანიკა

 ტექნიკური საფუძვლები -2

ტექქნიკური საფუძვლები -1

 გამოყენებითი მექანიკა 2

 გამოყენებითი მექანიკა 

პროფესორი 2(400)

11 არქიტექტურა  ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და 

მსოფლიო

არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და 

ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო

არქიტექტურის ისტორია. 

ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: 

საქართველო და მსოფლიო

მოდერნიზმის დაბადება არქიტექტურაში: 

საქართველო და მსოფლიო

არქიტექტურული დისკურსის თემები 

საერთაშრისო არქიტექტურაში

მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ

არქიტექტურული დისკუსი და ქალაქი

არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა 

რესტავრაცია

პროფესორი 1(400) 12 კონსტრუქციები არქიტექტურაში

არქიტექტურული კონსტრუქციები

დიდმალიანი არქიტექტურული კონსტრუქციები

არქიტექტურული კონსტრუქციები ინტერიერში

შენობა- ნაგებობებათა არქიტექტურა და 

კონსტრუქციები

პროფესორი 1(400) 13 არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები

არქიტექტურული ფიზიკა

არქიტექტურული კლიმატოლოგია

აკუსტიკა და განათება  ინტერიერში

ასოცირებული 

პროფესორი

2(400) 14 ინტერიერის პროექტირების საფუძვლები

ინტერიერის გეგმარებითი და 

მხატვრულ–დეკორატიული ფორმირება

სატრანსპორტო და მან-

ქანათმშენებლობის ფაკ-ტი.

პროგრამა “სახმელეთო სატრანსპორტო 

ტექნოლოგიური საშუალებები”.

სამთო-გეოლოგიური 

ფაკტი.საგანმანეთლებლო პროგრამა 

„სამთო და გეოლოგიის ინჟინერია“.

არქიტექტურა

არქიტექტურა

არქიტექტურა

არქიტექტურა

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი



საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის 

დაპროექტება

საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის 

დაპროექტება

სამრეწველო შენობების ინტერიერის 

დაპროექტება

ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში

მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში  

ეპოქა და სტილი ინტერიერში

ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში

არქიტექტურული დისკურსი და ინტერიერი

პროფესორი 1(250) 15 ბაკალავრიატი

1.     სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)

2.     სისხლის სამართალი (ადამიანისა და 

კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

3.     სისხლის სამართალი (დანაშაულის სხვა 

სახეები) 

4.     სისხლის სამართლის პროცესი 

5.     სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა 

სასამართლოში

6.საერთაშორისო სისხლის სამართალი

7. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია

8.      გამოძიებისა და  სასამართლო წარმოების 

საფუძვლები 

9.      კრიმინოლოგია 

10.  კრიმინალისტიკა (დანაშაულის გამოძიების 

მეთოდიკა)

11. სასამართლო უნარ-ჩვევები

12. სასჯელის შეფარდება და 

სასჯელაღსრულების სამართალი

13. პროფესიული ეთიკა

მაგისტრატურა

1.     თანამედროვე  სისხლის სამართლის თეორია

2.     ნოვაციები სისხლის სამართლის  პროცესში

სამართალმცოდნეობა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

არქიტექტურა



3.     ინდივიდუალური  სამართლებრივი 

სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული  დანაშაული  

4.     საერთაშორისო  სისხლის სამართალი: 

თეორია და პრაქტიკა

5.     შედარებითი კრიმინოლოგია

6.     საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის 

წინააღმდეგ მიმართული  დანაშაული 

7.     შედარებითი სისხლის სამართალი

8.     მტკიცებითი სამართალი 

9.     ორგანიზებული დანაშაული: 

სამართალშეფარდების პრობლემები

10. შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი

11. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

ასოცირებული 

პროფესორი 

3(400)
ბაკალავრიატი

ასოცირებული 

პროფესორი 

(რუსულენოვანი) 

1(400)

1.შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში

2.მსოფლიო უახლესი ისტორია 

4.გლობალური პოლიტიკა

5. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია

6. საქართველო საერთაშორისო პოლიტიკაში

7. თანამედროვე დიპლომატია8.   ისტორიული და პოლიტიკური        

გეოგრაფია

9.   საერთაშორისო ორგანიზაციები  და 

ინსტიტუტები

10. პატარა ქვეყანა საერთაშორისო 

ურთიერთობებში

11. ნაციონალიზმის თეორია

12. ქართული დიპლომატია

13.  საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

14. ევროკავშირის ინსტიტუტები და პოლიტიკა

15.  მე-20 საუკუნის საერტაშორისო 

ურთიერთობები და დიპლომატია

16. ეკონომიკური დიპლომატია

საერთაშორისო

ურთიერთობები

3. პოლიტიკური ფსიქოლოგია
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17.  მოლაპარაკების ხელოვნება

18. რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში

19. რუსეთის ევრაზიული პოლიტიკა

20. ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში

21.  საერთაშორისო კონფლიქტები და მათი 

დარეგულირების ფორმები   

22. თანამედროვე ევროპის პოლიტიკურ-

სამართლებრივი აზროვნება23.  გეოპოლიტიკა; წარსული და 

თანამედროვეობა

24. შავი ზღვის აუზში მიმდინარე 

რეგიონალიზაციისა და  ინტეგრაციის  პრეოცესი

25. საერთაშორისო ტერორიზმი

26. საერთაშორისო პოლიტიკა და მასმედია

27. საერთაშორისო უსაფრთხოება28. ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ 

პოლიტიკაში

29. პოლიტიკური იდეოლოგიები

30. საზოგადოებრივი ურთიერთობები

მაგისტრატურა

1.  საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია

2.  საერთაშორისო ურთიერთიერთობების 

კლასიკური თეორიები

4.  გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის 

თეორიები

5. ეკონომიკური დიპლომატია

6. საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის 

მეთოდები

  7.  კონფლიქტები და გადაწყვეტილების 

მიღების ტექნოლოგიები

8. მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური 

რუკა რეგიონალური პროცესების კვლევის 

ანალიზი

9. პოლიტიკური ფილოსოფია

10.ინფორმაციული ომი

11. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

 დოქტორანტურა

3.  გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი

საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო

ურთიერთობები

საერთაშორისო

ურთიერთობები

16



1. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

ბაკალავრიატი

1.პოლიტოლოგია (ქართ. რუს.)

2. პოლიტიკის საფ-ბი

3.  კულტურა და თანამედროვეობა

4. . კულტუროლოგია (ქართ. რუს.)

პროფესორი 1(400) 17.1 ინფორმატიკა

რიცხვითი მეთოდები

Численные методы

კომპიუტერული სიმულაცია

Компьютерная симуляция

მენეჯმენტის მათემატიკა

Математика менеджмента

ფინანსური აქტივების კომპიუტერული 

მოდელირება 

Компьютерное моделирование финансовых 

рисков

საბანკო რისკების ინფორმაციული 

მოდელირება  

Информационное моделирование банковских 

рисков

საპენსიო რისკების ინფორმაციული 

მოდელირება

Информационное моделирование 

пенсионных рисков

  კომპიუტერული მათემატიკა

Компьютерная математика

MatLab, MAPLE  გამოთვლების პროგრამები

MatLab, MAPLE  Вычислительные программы

რიცხვითი მეთოდების ალგორითმული 

საფუძვლები

საერთაშორისო ურთიერთობები

საფაკულტეტო/საუნივერსიტეტო 

საგნები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

16



Алгоритмические основы чисенных методов

მასობრივი მომსახურების სისტემების 

მათემატიკური მოდელირება

Математическое моделирование систем 

массового обслуживания

ვიზუალური მოდელირების სისტემა 

Simulink

Система визуального моделирования Simulink

ოპერაციათა კვლევა

Исследование операции

ალგორითმიზაციის საფუძვლები და 

დაპროგრამების ელემენტები

Основы алгоритмизации и элементы 

програмирования

პროფესორი 1(400) 17.2 თეორიული ინფორმატიკა ინფორმატიკა

გამოყენებითი სტატისტიკა  1

Прикладная статистика 1

გამოყენებითი სტატისტიკა  2

Прикладная статистика 2

კომპიუტერული მათემატიკა  

მათემატიკური გაანგარიშებები

 ფინანსურ აღრიცხვასა და აუდიტში

კომპიუტერული ალგებრა

Компьютерная алгебра

შიფრების და კოდირების  ალგებრა

алгебра шифрования и кодирования

მენეჯმენტის მათემატიკა

MATMNR8 - Математика менеджмента

MAPLE   გამოთვლების პროგრამა

Вычислительная программа.

რიცხვითი მეთოდები

Численные методы

სტატისტიკა მენეჯერებისათვის 1

სტატისტიკა მენეჯერებისათვის 2

კომპიუტერული ბუღალტერია

Компьютерная бухгалтерия



Актуарная математика в не жизненном

страховании
Актуарная математика в жизненном

страховании
სადაზღვევო საქმის ინფორმაციული 

მოდელები 1
სადაზღვევო საქმის ინფორმაციული 

მოდელები 2
სადაზღვევო და საბანკო რისკების 

მოდელირება
საბანკო ოპერაციების კომპიუტერული 

უსაფრთხოება

Компьютерная безопасность в банковские

операции

სოციალური პროცესების ინფორმაციული 

მოდელები
Информационные модели социальных

процессов
ეკონომიკური  პროცესების

 ინფორმაციული მოდელები  1
Информационные модели

экономических процессов 1
ეკონომიკური  პროცესების 

ინფორმაციული მოდელები  2
Информационные модели

экономических процессов 2
საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო 

პროცესების ინფორმაციული მოდელირება
Информационные модели естественных

наук и инженерии

კომპიუტერული სიმულაცია

Компьютерная симуляция

გადაწყვეტილებების 

მიღება ეკონომიკასა და ფინანსებში
Принятие решение в экономике и

финансах
საპენსიო რისკების ინფორმაციული 

მოდელირება



საბანკო რისკების ინფორმაციული 

მოდელირება
სადაზღვევო საქმის 

ინფორმაციული მოდელირება

მოდელირება გადაწყვეტილების

 თეორიაში და პროგნოზირება ბიზნესში 1

მოდელირება გადაწყვეტილების 

თეორიაში და პროგნოზირება ბიზნესში 2

Финансовый менеджмент

პროფესორი 1(400) 18 კომპიუტერის არქიტექტურა და 

ოპერაციული სისტემები
ინფორმატიკა

კომპიუტერის არქიტექტურისა და 

ორგანიზაციის საფუძვლები

 კომპიუტერის არქიტექტურისა და 

ორგანიზაციის საფუძვლები (რუსული)

ციფრული სისტემების არითმეტიკული 

საფუძვლები

ციფრული სისტემების არითმეტიკული 

საფუძვლები (რუსული)

გადამრთველი სქემების თეორია

გადამრთველი სქემების თეორია (რუსული)

კომპიუტერის არქიტექტურა

კომპიუტერის არქიტექტურა (რუსული)

კომპიუტერის ორგანიზაცია

კომპიუტერის ორგანიზაცია (რუსული)

კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია 1

კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია 1 

(რუსული)

კომპიუტერის პერიფ. ორგანიზაცია - 2

კომპიუტერის პერიფ. ორგანიზაცია - 2 

(რუსული)

ოპერაციული სისტემების საფუძვლები



ოპერაციული სისტემების საფუძვლები 

(რუსული)

სპეციალიზირებული ოპერაციული 

სისტემები

სპეციალიზირებული ოპერაციული 

სისტემები (რუსული)

პროფესორი 1(400) 19 ვებ-ტექნოლოგიები და გრაფიკა ინფორმატიკა

გრაფიკა და ვიზუალიზაცია 1

გრაფიკა და ვიზუალიზაცია 1 (რუსული)

ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები

ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები 

გრაფიკა და ვიზუალიზაცია 2

გრაფიკა და ვიზუალიზაცია 2 (რუსული)

ვებ დაპროგრამება Java Script

 ვებ დაპროგრამება HTML5, CSS3

კომპიუტერული გრაფიკა

ფერთმცოდნეობა

დიზაინი

ვებ ანიმაციები

ვებ დაპროგრამება (PHP)

შესავალი ვებ ტექნოლოგიებში  13.2  (51)

 საკურსო სამუშაო ვებ ტექნოლოგიებში

მობილური ვებ დანართების დამუშავება 

ვებ-საიტების ვიზუალური დაპროექტება 

კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები  

ვებ-დაპროგრამების ტექნოლოგია: PHP  

კომპიუტერული გრაფიკა და მულტიმედია  

ვებ–სისტემების დაპროგრამება  (JavaScript)  

web-დაპროგრამების ტექნოლოგია: PHP 

ინტერნეტ ბიზნესის სისტემების ვებ-

დეველოპმენტი

ვებ ტექნოლოგიები (HTML5, JavaScript, 

JQuery) (რუსული)

ვებ ტექნოლოგიები (HTML5, JavaScript, 

ვებ მენეჯმენტი

დაპროგრამება PHP პლატფორმაზე 

დაპროგრამება PHP პლატფორმაზე  



პროფესორი 1(400) 20
კომპიუტერული სისტემების წარმოება, 

სერვისი და სისტემური ანალიზი

ინფორმატიკა

პროექტების მართვის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
პროექტების მართვის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები (რუსული)
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება 

და წარმოება

კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება 

და წარმოება (რუსული)

კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია 

და რემონტი
კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია 

და რემონტი (რუსული)
ორგანიზაციული (წარმოების) მართვის 

სისტემების საფუძვლები
ორგანიზაციული  (წარმოების) მართვის 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები  და 

სისტემები
ეთიკურ–სამართლებრივი საკითხები და 

სტანდარტები აი–ტი მეწარმეობაში

პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი

სამაგიდო აპლიკაციები მენეჯერებისთვის

პროექტების მართვა

საექპერტო სისტემები

სისტემატექნიკა

სისტემური ანალიზი

იმიტაციური მოდელირება

კომპიუტერული სისტემების საიმედოობა

ერგონომიკის საფუძვლები

ინფორმატიკის თანამედროვე პრობლემები

სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა
ინფორმატიკის განვითარების 

მიმართულებანი და ტენდენციები

პროფესორი 1(400) 21 მონაცემთა შენახვისა და დამუშავების 

მეთოდები და ალგორითმები

ინფორმატიკა



მონაცემთა ბაზის აგება MySQL-ის 

გამოყენებით Web დანართებისთვის 
განაწილებული  მონაცემთა  ბაზების 

მართვის სისტემა Oracle

მონაცემთა საცავებში ბიზნესანალიზი  SQL 

Server Analysis Services გამოყენებით

NoSQL მონაცემთა ბაზების მართვის სიტემა 

(MongoDB)
მონაცემთა საცავები კორპორაციულ 

სისტემებში და მათი მენეჯმენტი
DMS0408 მონაცემთა მენეჯმენტის 

თანამედროვე სისტემები (RelDB, NoSQL, 

BigData, Hadoop)
პროფესორი 1(400) 22 ბიზნესპროცესების ინფორმაციული 

სისტემები
ინფორმატიკა

შესავალი ორგანიზაციული მენეჯმენტის 

ფუნქციების ალგორითმიზაციაში

ოპერაციათა კვლევა

მენეჯმენტის პროცესების ავტომატიზაციის 

საფუძვლები

მცირე ბიზნესის მართვის ავტომატიზებული 

სისტემები

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის 

ავტომატიზებული სისტემები

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული 

ანალიზი

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული 

დაპროექტება

პროექტი სისტემების 

ობიექტორიენტირებულ მოდელირებაში 

UML-ის ბაზაზე

რაციონალური უნიფიცირებული პროცესი  

(RUP)

ორგანიზაციული მართვის 

ბიზნესპროცესების

მოდელირება და ალგორითმიზაცია (BPMN, 

ERP)



დოკუმენტბრუნვის და მართვის ამოცანების 

ავტომატიზაცია

ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის

სამაგიდო აპლიკაციები მენეჯერებისთვის

მცირე ბიზნესის მართვის ავტომატიზებული 

სისტემები

ინფორმაციული სისტემების სტრატეგია, 

მენეჯმენტი, ინოვაციები და ახალი 

ტექნოლოგიები

ინფორმაციული სისტემების სტრატეგია, 

მენეჯმენტი, ინოვაციები და ახალი 

ტექნოლოგიები  (რუსული)

ეკონომიკური ინფორმაციული სისტემების 

დაპროექტება

ეკონომიკური ინფორმაციული სისტემების 

დაპროექტება (რუსული)

ბიზნეს პროცესების მართვის 

ინფორმაციული სისტემები 1

ბიზნეს პროცესების მართვის 

ინფორმაციული სისტემები 1 (რუსული)

ბიზნეს პროცესების მართვის 

ინფორმაციული სისტემები 2

ბიზნეს პროცესების მართვის 

ინფორმაციული სისტემები 2 (რუსული)

საფინანსო ინფორმაციული სისტემები 1

საფინანსო ინფორმაციული სისტემები 1 

(რუსული)

საფინანსო ინფორმაციული სისტემები 2

საფინანსო ინფორმაციული სისტემები 2 

(რუსული)

ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ 

ანალიზსა და მენეჯმენტში 



ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ 

ანალიზსა და მენეჯმენტში (რუსული)

პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის 

უზრუნველყოფა და ტესტირება 

ასოცირებული 

პროფესორი
1(400) 23

მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია, 

სერტიფიკაცია და ხარისხის მართვა

მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და 

ტესტ-ინჟინერინგი

ბაკალავრიატი

ტექნოლოგიური პარამეტრების 

საზომსაკონტროლო აპარატურა, მათი 

მეტროლოგიური უზრუნველყოფა და 

სერვისი

ენერგიის აღმრიცხველი და ხარჯმზომი 

საზომ-საკონტროლო აპარატურა, მათი 

მეტროლოგიური უზრუნველყოფა და 

სერვისი

პრაქტიკული მეტროლოგია

საწარმოო პროცესების მეტროლოგიური 

უზრუნველყოფა

საინფორმაციო-საზომი სისტემების 

მეტროლოგიური უზრუნველყოფა და 

სერვისი

ცდომილებათა ანალიზი და გაზომვათა 

განუსაზღვრელობა

ინტელექტუალური საკუთრების 

ექსპერტიზის საფუძვლები

სტანდარტიზაციის თეორიული და 

სერტიფიკაციის თეორიული და 

ხარისხის ეკონომიკა და მართვა 

საყოფაცხოვრებო საქონლის ტექნიკური 

სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია საზომ 

პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრა 

გაზომვისა და კონტროლის მეთოდები და 

ტექნიკური გაზომვები

ტექნიკური პროდუქციის გამოცდისა და 

ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკის 

ვიბრო-აკუსტიკური გაზომვები და 

ფარმაცევტული მრეწველობის 



კვების მრეწველობის ტესტ-ინჟინერინგი

მაგისტრატურა

საზომ საშუალებათა მარკირება და 

გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორია

საინფორმაციო-საზომი სისტემების 

ხარისხის მართვის სისტემები და მათი 

მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

დოქტორანტურა

დოქტორანტების ხელმძღვანელობა 

პროფესორი 1(250) 24 ბაკალავრიატი
1.      World wines and winemaking 

techniques
2.      Wine production and winery systems
3.      Wine grapes and world grape growing 

regions
1.   ყურძნისეული წარმოშობის 

ალკოჰოლური სასმელების ტექნოლოგია

სასურსათო ტექნოლოგია

1.      ქვევრის ღვინო და ღვინო პროდუქტების 

წარმოების ტექნოლოგია

2.      მევენახეობისა და მეღვინეობის 

რეგულირება

პროფესორი 1(500) 25 ბაკალავრიატი

სტრუქტურები და რეაქციები ბიოქიმიურ 

პროცესებში

აგრონომია

ბიოქიმიის საფუძვლები სასურსათო  ტექნოლოგია

დოქტორანტურა

1. აგრარულ კულტურათა ბიოქიმია

2. აგრარული ტექნოლოგიების  ფერმენტული 

მექანიზმები

პროფესორი 1(500) 26 ბაკალავრიატი

1. აგრომეტყევეობა აგრარული ტექნოლოგიები

1.      დენდროლოგია 1-შიშველთესლოვანები

2.      დენდროლოგია 2-ფარულთესლოვანები

3.      ტყეთმცოდნეობა

4.      მეტყევეობა

აგრარული მეცნიერებე-ბის და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

viticulture and enology

მეღვინეობა და მევენახეობა

სატყეო საქმე

აგრარული ტექნოლოგიები



5.      ტყის კულტურები

მაგისტრატურა

1.  ტყის კულტივირება და სატყეო 

სანერგეები
2. ტყის ენერგეტიკული რესურსები

ასისტენტი 1(500) 27 ბაკალავრიატი
1. პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო 

წარმოების  ზოგადი ტექნოლოგია

2.    მინერალური წყლების ტექნოლოგია

3. სახამებლის ტექნოლოგია, გლუკოზა 

ფრუქტოზული სიროფების წარმოება

4. სპირტი,  რექტიფიკატის და საბრენდე 

სპირტის წარმოება.

5. ლუდის ტექნოლოგია

პროფესორი 2(500) 28 ბაკალავრიატი

1. ფილოსოფიის შესავალი

2. ფილოსოფია (რუს.)

3. ფილოსოფიის ანთროპოლოგია 

4. ლოგიკა

5. გამოყენებითი ფსიქოლოგია (რუს.)

6. ზოგადი ფსიქოლოგია

7. სოციალური ფსიქოლოგია

8. გამოყენებითი ფსიქოლოგია

9. სოციოლოგია

10. ზოგადი სოციოლოგია (რუს.)

11. შესავალი სოციოლოგიაში

პროფესორი 1(500) 29 ბაკალავრიატი

1. ეკონომიკის პრინციპები (ქართ.) (რუს.)

2. მიკროეკონომიკა(ქართ.)  (რუს.)  

3. მაკროეკონომიკა  (ქართ. ) (რუს.)

4. საქართველოს ეკონომიკა

5. სოციალური ეკონომიკა

6. რეგიონული ეკონომიკა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სატყეო საქმე

სატყეო საქმე

სასურსათო ტექნოლოგია

საინჟინრო ეკონომიკა

საუნივერსიტეტო/ საფაკულტეტო 

საგნები



7. ფირმის ეკონომიკა

8. ფინანსების საფუძვლები

9. საერთაშორისო ეკონომიკა

10. ინოვაციური ეკონომიკა 

11. ტურიზმის ეკონომიკა

12. მსოფლიო ეკონომიკა

13. ქვეყანათმცოდნეობა

14. უძრავი ქონების ეკონომიკა

15. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა

16. ინვესტიციები

17. საინჟინრო-ეკონომიკის ფსიქოლოგია და 

ერგონომიკა

18. ეროვნული ეკონომიკა და

გლობალიზაცია

19. ბიზნესის ეკონომიკა

20. ინტერნეტ-ეკონომიკა

21. საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიკა 

(ქვეყანათმცოდნეობა)

22. საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა

23. უძრავი ქონების შეფასება და გადასახადები

24. მიწის კადასტრი

25. მიწის ადმინისტრირება

26. მიწის მარკეტინგი

27. საქართველოს მიწის სამართლებრივი 

რეგულირება

მაგისტრატურა

1. საქართველოს ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობა

2. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება

3. აინვესტიციო პროექტების ეკონომიკის 

შეფასება4. ინტერნეტ-ეკონომიკა

5.მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

მონათესავე საგნები

მაგისტრატურა

საინჟინრო ეკონომიკა

საინჟინრო ეკონომიკა

საინჟინრო ეკონომიკა



1. მიკროეკონომიკა II

2. საერთაშორისო ინვესტიციები და 

ტრანსნაციონალური კორპორაციების ეკონომიკა

3. გლობალური ეკონომიკა

4. ცოდნის ეკონომიკა

5. ეკონომიკური პოლიტიკა

6. კვლევის სტატისტიკური მეთოდები

7. მაკროეკონომიკა II

8. გლობალური ეკონომიკა

9. საქართველოს ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობა

10. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება

11. საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური 

შეფასება 

დოქტორანტურა

1.       ეკონომიკური კვლევის მეთოდები

2.     ღია ეკონომიკა

3.     ინსტიტუციური ეკონომიკა

4.     ეკონომიკური უსაფრთხოება

5.     მეტაეკონომიკა

6.     გლობალური დინამიზმის თანამედროვე 

ეკონომიკური სინამდვილე

7.     კრეატიული ეკონომიკა

8.     კვლევის სტატისტიკური მეთოდი

9.     დოქტორანტის  ხელმძღვანელობა

ასოცირებული 

პროფესორი
1(250) 30

ბაკალავრიატი

1. ინგლისური B1 

2. ინგლისური ენა B 2

3. ინგლისური ენა 1

4. ინგლისური ენა2

5. ინგლისური ენა3

6. ინგლისური ენა 4

საუნივერსიტეტო/

საფაკულტეტო საგნები

საინჟინრო ეკონომიკა

საინჟინრო ეკონომიკა



7. პროფესიული ინგლისური 1

8. პროფესიული ინგლისური 2

მაგისტრატურა

1. ბიზნეს-კომუნიკაცია

2. თარგმნის თეორია და პრაქტიკა

საუნივერსიტეტო/

საფაკულტეტო საგნები


