სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

საკონკურსო
თანამდებობა

ვაკანსია
(სთ)

პროფესორი

5(400 სთ)

ასოცირებული
პროფესორი

1(400 სთ)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით
#
80

ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი

მხაზველობითი გეომეტრია

ჩრდილთა თეორია და პერსპექტივი

კოპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა

გეგმილური ხაზვა

ტექნიკური ხაზვის საფუძვლები

საინჟინრო გრაფიკა

სამანქანათმშენებლო ხაზვა

სამშენებლო ხაზვა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის
ზოგადი კურსი

პროფესორი

3(400 სთ) 82
მანქანათა ნაწილები და ასმ

საგანმანათლებლო
პროგრამა
არქიტექტურის,
ურბანისტიკისა და
დიზაინის; სამშენებლო;
სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის;
ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის
ფაკულტეტების
პროგრამები
არქიტექტურის,
ურბანისტიკისა და
დიზაინის
ფაკულტეტის
პროგრამები
სამშენებლო;
სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის;
ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის;
ინფორმატიკისა და
მართვის სისტემების
ფაკულტეტების
პროგრამები
სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის;
ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის
ფაკულტეტების
პროგრამები
ქიმიური
ტექნოლოგიისა და
მეტალურგიის
ფაკულტეტის
პროგრამები
სამთო-გეოლოგიური
ფაკულტეტის
პროგრამები
სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტის
პროგრამები
სამშენებლო
ფაკულტეტების
პროგრამები
ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტების
პროგრამები
სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტის
პროგრამები

მანქანათა ნაწილები
ტექნიკური მექანიკა
ტექნიკური საფუძვლები -2
ტექნიკური საფუძვლები -1
გამოყენებითი მექანიკა 2

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის;
ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის;
სამთო-გეოლოგიური
ფაკულტეტების
პროგრამები

გამოყენებითი მექანიკა

საკონკურსო
თანამდებობა
პროფესორი

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით

ვაკანსია
(სთ)
1(400 სთ)

ასოცირებული 1(400 სთ)
პროფესორი

#
7ა

ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი
1. BUA29005D1 ეკონომიკა და
მაკროლოგისტიკა
2. TRS11605D1სატრანსპორტო
ლოგისტიკის საფუძვლები
3. EET40505D1 ტექნიკური სისტემების
სპეციფიკაცია
4. EET97405G1 მატერილური ტექნიკის
საფუძვლები
5. LAW11305D1სამრთლებრივი საკითხები
ლოგისტებისთვის
6. TRS11905D1 ინტერმოდალური
სატრანსპორტო ქსელები
7. EET97705G1ტრანსპორტის, ტვირთის
დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 1
8. EET97605G1 ტრანსპორტის, ტვირთის
დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 2
9. EDU10805G1 მეცნიერული მუშაობის
მეთოდიკა
10. BUA77205G1 ბიზნესის საფუძვლები
მაგისტრატურა
1. TRS12405G1-LS მულტიმოდალური
სატრანსპორტო ლოგისტიკური
ცენტრები
2. TRS12005G1-LP სატრანსპორტო
ლოგისტიკა
3. SOS58005G1-LS ტრანსპორტის
ეკონომიკა
4. BUA79505G1-LS დისტრიბუციისა და
საწყობის მენეჯმენტი
5. BUA79605G1-LS მიწოდების ჯაჭვის
მენეჯმენტი
6. TRS12305G1-LS საერთაშორიო
ტრანსპორტისა და ვაჭრობის
რეგულაციები
7. EET93505G2-LS საზღვაო და საპორტო
ლოგისტიკა

საგანმანათლებლო
პროგრამა
ლოგისტიკა

ლოგისტიკა

საკონკურსო
თანამდებობა

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით

ვაკანსია
(სთ)
#

პროფესორი

1(400 სთ)

ასოცირებული
პროფესორი

1(400 სთ)

97

საგანმანათლებლო
პროგრამა

ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი
ტრანსპორტი
1.
EET90505G1-LP
ერთიანი
სატრანსპორტო სისტემა
2. EET90705G1-LPK სახმელეთო
სატრანსპორტო სატვირთო
გადაზიდვების საფუძვლები
3. EET94105G1-LP ტვირთმცოდნეობის
საფუძვლები
4. EET93805G1-LP სახმელეთო
სატრანსპორტო გადაყვანების
საფუძვლები
5. EET93305G1-LSK კომერციული
საქმიანობა ტრანსპორტზე
6. TRS11105G1-LK რკინიგზების
ექსპლუატაციის ლოგისტიკური
საფუძვლები
7. EET92105G1-LPK რკინიგზის
სადგურები და კვანძები
8. EET92905G1-LK დატვირთვაგანტვირთვის კომპლექსური
მექანიზაცია და ავტომატიზაცია
9. EET96705G1-R საწარმოო პრაქტიკა
10. EET96805G1-K საბაკალავრო ნაშრომი
11. EET94405R1 –LP Единая
транспортная система
12. EET94605R – LPK Основы
сухопутных транспортных перевозок

Транспорт

13. EET95405R1 – LP Основы
сухопутных пассажирских перевозок
14. EET93305R2 - LSK Коммерческая
деятельность на транспорте
15. EET93005R 2- LPK Железнодорожные
станции и узлы
16. EET95705R1 –LK Комплексная
механизация и автоматизация
погрузочно-разгрузочных работ
17. EET95505R- R Производственная
практика
18. EET95605R1- P Работа бакалавра
19. TRS10105G1 – LP გადაზიდვების
ორგანიზაცია და მართვა რკინიგზის
ტრანსპორტზე

ბიზნესის
ორგანიზაცია
და მართვა

მაგისტრატურა
19. EET90405G2-LP სარკინიგზო და სხვა
სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება
და ჩქაროსნული მაგისტრალები
20. EET90805G2-LP რკინიგზის სადგურების განვითარების პრობლემები
21. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
დოქტორანტურა
22. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა
საკონკურსო
თანამდებობა

ვაკანსია
(სთ)

პროფესორი

1(400 სთ)

ასოცირებული
პროფესორი

3(400 სთ)

ასოცირებული
პროფესორი

1(200 სთ)

ასისტენტპროფესორი

1(400 სთ)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით
#
117

ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი
მენეჯმენტის საფუძვლები
ორგანიზაციის თეორია
ოპერაციული მენეჯმენტი
კორპორაციული მენეჯმენტი
რისკმენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
ანტიკრიზისული მენეჯმენტი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა
ფირმის მენეჯმენტი
ბიზნესის ეთიკა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი
ხარისხის მენეჯმენტი
მონათესავე საგნები
ადმინისტრაციული მენეჯმენტი
ლიდერობა და გუნდის მართვა
საინჟინრო ფსიქოლოგია და
ერგონომიკა ბიზნესში
მაგისტრატურა
სტრატეგიული მენეჯმენტი
საერთაშორისო მენეჯმენტი
ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელები
მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი
ბრენდმენეჯმენტი
გაყიდვების მენეჯმენტი
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
ინოვაციური მენეჯმენტი
საინვესტიციო მენეჯმენტი
რისკოლოგია
ტექნოლოგიური და ინოვაციური
მენეჯმენტი
ფინანსური მენეჯმენტი
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
დოქტორანტურა
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

ტრანსპორტი

ტრანსპორტი

საგანმანათლებლო
პროგრამა
ბიზნესის
ორგანიზაცია
და მართვა

ბიზნესის
ორგანიზაცია
და მართვა

ტრანსპორტისა
და მრეწველობის
მენეჯმენტი

საკონკურსო
თანამდებობა

ვაკანსია
(სთ)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით
#

პროფესორი

პროფესორი

1(400 სთ)

78

1(400 სთ) 79

ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი
დარგობრივი ნაწარმის ხარისხის
მართვა
ტექნიკური გაზომვები პოლიგრაფიაში
ფოტოტექნიკა და ფოტოხელოვნება
პოლიგრაფიაში
სარეკლამო-შესაფუთი მასალების
კონსტრუირება და ტექნოლოგია
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და
საფირმო სტილი
ფერწარმოება და ფოტოპროცესები
ბეჭდვითი რეკლამა
შრიფტის ხელოვნება
სერთიფიკაციის და ხარისხის მართვის
საფუძვლები
ავტომატიზირებული პროცესები
პოლიგრაფიაში
ტარის და შეფუთვის ბეჭდვითი
პროცესები
უახლესი ტექნოლოგიები
პოლიგრაფიაში
საბეჭდი ფორმების დამზადების
ტექნოლოგია
ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური
მოწყობილობები
პოლიგრაფიული წარმოების
ტექნოლოგია და პრესპექტივები
საწარმოო პრაქტიკა საგამომცემლო
ტექნოლოგიებსა და მედიასისტემებში
საწარმოო პროცესები
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა
სახვითი და ტექსტური ინფორმაციის
დამუშავების ტექნოლოგია
სამაგიდო საგამომცემლო სისტემები
ბეჭდვითი პროდუქციის
კომპიუტერული გრაფიკული
სისტემები
კომპიუტერული საგამომცემლო
სისტემები
კომპიუტერული გრაფიკული
სისტემები
საამკინძაო პროცესების ტექნოლოგია
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალმაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება
ბეჭდვითი პროდუქციის გაფორმება
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