
სასპეციალიზაციო გამოცდებისა და უცხო ენაში გამოცდა/გასაუბრების 

განრიგი ფაკულტეტების მიხედვით 

 

1. გამოცდა უცხო ენაში ჩატარდება 2020 წლის 8 სექტემბერს, სტუ-ის I კორპუსში, საგამოცდო ცენტრი 

2 (პირველი სართული), მ. კოსტავას 68: 

 

13:00 საათი 

 სამშენებლო ფაკულტეტი; (სამაგისტრო პროგრამები: „მშენებლობა“ „წყლის ინჟინერია“ 
(ინგლისურენოვანი); 

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; (სამაგისტრო პროგრამები: „ბიზნესის 
ადმინისტრირება“(ინგლისურენოვანი); „საბანკო პროცესების მართვა“; 

 

15:00 საათი 

 

 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამა: 
„ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი); 

 აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი - სამაგისტრო 
პროგრამა: „მევენახეობა და ენოლოგია“ (ინგლისურენოვანი); „აგრონომია“ 
(ინგლისურენოვანი)“; 

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამა: „ბიზნესის ადმინისტრირება“ 
(ქართულენოვანი);  

 

1.1. უცხოურ ენაში გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს, 17:00 საათზე, სააპელაციო 
განაცხადები მიიღება გამოცდის ჩატარების ადგილზე, 9 სექტემბრის 11:00 საათიდან 11 
სექტემბრის 12:00 საათამდე. საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 11 სექტემბერს, 14:00 საათზე. 

 

1.2. გასაუბრება უცხო ენაში ჩატარდება 8 სექტემბერს, 11:00 საათზე, სტუ-ის VI კორპუსში, მ. კოსტავას 77, 

აუდიტორია №309ა  - იმ აპლიკანტთათვის, რომლებმაც განაცხადი შემოიტანეს ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე: „მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“,  „საინჟინრო ფიზიკა“ და “სამედიცინო ფიზიკა“, მაგრამ ვერ 

წარმოადგინეს უცხო ენის (B2 დონის) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 

2.1. 2020 წლის 9 სექტემბერს, სტუ-ის I კორპუსში, მ. კოსტავას 68, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და 
დიზაინის ფაკულტეტი (აუდიტორიები №403C; 407C; 305;); 

 

11:00 საათი 

 არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი; (ყველა პროგრამა) 

 

2.2. 2020 წლის 9 სექტემბერს, სტუ-ის VIII კორპუსში, მ. კოსტავას 75ა, დიზაინის საერთაშორისო 
სკოლა (აუდიტორია №14); 

 

11:00 საათი 

 დიზაინის საერთაშორისო სკოლა. 
 



2.3.    2020 წლის 9 სექტემბერს, სტუ-ის I კორპუსში, საგამოცდო ცენტრი 2 (პირველი სართული), 
კოსტავას ქ.N68 შემდეგი განრიგით: 

 

09:00 საათი 

 სამშენებლო ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა); 

 

11:00 საათი  

 ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა); 
 

13:00 საათი 

 სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა); 

 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა); 

 სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა); 

 

15:00 საათი 

 აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა); 

 

17:00 საათი 

 საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი(ყველა პროგრამა). 

 

2.4.   2020 წლის 10 სექტემბერს, სტუ-ის I კორპუსში, საგამოცდო ცენტრი 2 (პირველი სართული), 
კოსტავას ქ.N68 შემდეგი განრიგით: 

 

09:00 საათი 

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამა - „ბიზნესის ადმინისტრირება“ 
(ქართულენოვანი). 

 

11:00 საათი 

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამები: „ბიზნესის ადმინისტრირება“ 

(ინგლისურენოვანი); საჯარო მმართველობა; (ქართ); საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი); 
„საბანკო პროცესების მართვა“; „სასტუმრო მომსახურების მართვა“; 

 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამები: 

„ინფორმატიკა“; „საინჟინრო ფიზიკა“; „სამედიცინო ფიზიკა“; „მათემატიკა“; „ბიოსამედიცინო 

ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი); „ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა“; 
 

13:00 საათი 

 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამები:  

„ინფორმატიკა“;  „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“; 
 

15:00 საათი 

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამები: 
“სამართალი“; „საერთაშორისო ურთიერთობები“. 

 

 



17:00 საათი 

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამა 
„სამართალი“. 

 

3. სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები გამოცხადდება, შესაბამისად, 9 და 10 

სექტემბერს და განთავსდება  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე; 

 

4. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება მოხდება გამოცდის ჩატარების ადგილზე, 2020 წლის 10 

სექტემბრის  10:00 საათიდან  12 სექტემბრის 13:00 საათამდე, მათი განხილვა - 12 სექტემბერს, 16:00 

საათამდე; 

 

5. სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 2020 წლის 12 სექტემბერს და 
განთავსდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე; 

 

6. სტუ-ის ფაკულტეტების დეკანები საერთო სამაგისტრო გამოცდის თითოეული ნაწილისა და 

სასპეციალიზაციო გამოცდის შედეგების საფუძველზე (საკონკურსო ქულა), მოამზადებენ 

სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტს და შესაბამის 

წარდგინებას სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ და გადასცემენ  სწავლების 

დეპარტამენტს 2020 წლის 14 სექტემბერს. მათი განთავსება მოხდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ 

ვებგვერდზე; 

 

7. სტუ-ის ფაკულტეტების დეკანები უზრუნველყოფენ მაგისტრანტობის კანდიდატებთან 

ხელშეკრულების გაფორმებას 2020 წლის 15-დან 23 სექტემბრის ჩათვლით და 24 სექტემბერს სტუ-ის 

სწავლების დეპარტამენტში წარადგენენ ჩარიცხვის პროექტს. 

 


