1. გამოცდა უცხო ენაში ჩატარდეს 2021 წლის 11 სექტემბერს სტუ-ის I კორპუსში,
საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო რესურსების ცენტრში (დარბაზი1;
დარბაზი 2), კოსტავას ქ. N68:
900 საათი


სამშენებლო ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამა: „მშენებლობა“

1100 საათი







სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამები: „სამთო და
გეოინჟინერია“, ‘გეოლოგია“, ‘ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიები“,
„საინჟინრო გეოდეზია“ და „პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“;
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი - სამაგისტრო
პროგრამები: „ტრანსპორტი“ და „ლოგისტიკა“;
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამა
- „ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი);
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამები: „მევენახეობა და მეღვინეობა“, „მევენახეობა და
ენოლოგია“ (ინგლისურენოვანი), „აგრონომია“ (ინგლისურენოვანი)“ და
„სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“.

1300 საათი



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამები - „ბიზნესის
ადმინისტრირება“ (ქართულენოვანი) და ,,საბანკო პროცესების მართვა“.

1530 საათი


სამართლისა და საერთაშორისო ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამა „სამართალი“

1.1. უცხო ენაში გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდება 12 სექტემბერს,
სააპელაციო
განაცხადები მიიღება გამოცდის ჩატარების ადგილზე 11 სექტემბერიდან 13
სექტემბრის 1400 საათამდე. აპელაციების განხილვა 13 სექტემბრის 1400 საათამდე
საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდეს 13 სექტემბერს.

1.2. გასაუბრება უცხო ენაში (იმ აპლიკანტთათვის რომლებმაც განაცხადი შემოიტანეს
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სამაგისტრო
პროგრამებზე: „მასალათმცოდნეობა“; „მეტალურგია“; „გარემოს დაცვითი
ინჟინერია“; „ფარმაცია“ და „ქიმია“. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების

ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე: „ინფორმატიკა“; „მართვის სისტემები,
ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“, „საინჟინრო ფიზიკა“ და “სამედიცინო
ფიზიკა„ მაგრამ ვერ წარმოადგინეს უცხო ენის (ერთ–ერთ უცხოურ ენაში
ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) B2. დონის ცოდნის
დამადასტურებელი დოკუმენტი) ჩატარდეს სტუ-ის ადმინისტრაციულ
კორპუსში, კოსტავას ქ.N77, (ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში); 11 სექტემბერს 1100
საათზე უცხო ენაში გასაუბრების შედეგები გამოქვეყნდება 13 სექტემბერს.

2. სასპეციალიზაციო გამოცდები
მიხედვით ჩატარდეს:

სამაგისტრო

პროგრამებზე

ფაკულტეტების

2.1. 2021 წლის 14 სექტემბერს სტუ-ის I კორპუსში, კოსტავას ქ.N68, არქიტექტურის,
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი (აუდიტორიები №403C; 407C; 305;);
1100 საათი


არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა)

2.2. 2021 წლის 14 სექტემბერს სტუ-ის VIII კორპუსში, კოსტავას ქ.75ა, დიზაინის
საერთაშორისო სკოლა (აუდიტორია №14);
1100 საათი
 დიზაინის საერთაშორისო სკოლა - სამაგისტრო პროგრამა - „დიზაინი“

2.3. 2021 წლის 15 სექტემბერს, სტუ-ის I კორპუსში, საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო
რესურსების ცენტრში (დარბაზი1; დარბაზი 2),კოსტავას ქ.N68 შემდეგი განრიგით:

900 საათი
 სამშენებლო ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა);
 საინჟინრო ეკნომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების
ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები: „არქეოლოგია“, „ევროპათმცოდნეობა“
და „მასობრივი კომუნიკაციები/ჟურნალისტიკა“)
1100 საათი
 საინჟინრო ეკნომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების
ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები: „ეკონომიკა“,და „საზოგადოებასთან
ურთიერთობა“
 სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა).
1300საათი

 ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა);
 სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა).
1530საათი
 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა);
 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემებისფაკულტეტი - (სამაგისტრო პროგრამა ინფორმატიკა)
1730საათი

 აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
(ყველა პროგრამა);
2.4. 2021 წლის 16 სექტემბერს სტუ-ის I კორპუსში,საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო
რესურსების ცენტრში (დარბაზი1; დარბაზი 2), კოსტავას ქ.N68 შემდეგი განრიგით:

900საათი
 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - (სამაგისტრო
პროგრამები: „საინჟინრო ფიზიკა“, „სამედიცინო ფიზიკა“, „ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
ბირთვულ
ინჟინერიაში“(ინგ)„
მართვის
სისტემები,
ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“, „მათემატიკა“, „ბიოსამედიცინო
ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა“, „ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (ინგ)
და „ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“ );
 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები:
„საჯარო
მმართველობა“ (ქართ.), „საჯარო მმართველობა“ (რუს.) და „საბანკო პროცესების
მართვა“).
1100საათი


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები: „ბიზნესის
ადმინისტრირება“, „ბიზნესის ადმინისტრირება“ (ინგლისურენოვანი) და
„სასტუმრო მომსახურების მართვა“)

1300საათი
 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (სამაგისტრო
პროგრამა “სამართალი“);
1530საათი
 სამართლისა

და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
პროგრამები: („სამართალი“ და „საერთაშორისო ურთიერთობები“).

(სამაგისტრო



საპრეტენზიო განცხადებების მიღება მოხდეს გამოცდის ჩატარების ადგილზე
2021 წლის 17 სექტემბრიდან 1200 საათიდან 18 სექტემბრის 1300 საათამდე, მათი
განხილვა _18 სექტემბერს 1700საათამდე.



სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის შემდეგ) გამოცხადდეს
ამაწლის 20 სექტემბერს და განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე“;

2.5. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე იმ აპლიკანტთათვის, ვინც შემოიტანა
განაცხადი სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე

მაგრამ,

სტუ-ის მიერ განსაზღვრულ

გამოცდა/გამოცდების პერიოდში დაუდასტურდათ კოვიდინფექცია და ვერ მიიღეს კონკურსში
მონაწილეობა, დამატებით დაინიშნოს სასპეციალიზაციო გამოცდები და სამაგისტრო
პროგრამებზე დაშვების წინაპირობების შესაბამისად გამოცდა ან გასაუბრება უცხო ენაში - 27
სექტემბერს“;

