
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების მიხედვით 
 

 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

 
საგანამანათლებლო პროგრამები:   მშენებლობა;  მშენებლობა (რუსულენოვანი);  მშენებლობის 

მენეჯმენტი; სამშენებლო სატრანსპორტო ტექნოლოგიური 

საშუალებები; სამოქალაქო ინჟინერია 

 

მისამართი:   მ.კოსტავას 68;  სტუ-ის I კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 536; 

 

საკონტაქტო პირი:                      მანანა ნოზაძე                         +995 599 113 853  nozadze.m@gtu.ge 

 

         

ენერგეტიკის ფაკულტეტი 

 
საგანამანათლებლო პროგრამები:     ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია;  ენერგეტიკა და  

ელექტროინჟინერია (რუსულენოვანი); საინჟინრო მენეჯმენტი; 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77;  სტუ-ის VШ   კორპუსი, მე- 4 სართული, ოთახი 444;  

 

საკონტაქტო პირები:   ე.გობეჯიშვილი                      +995 599 293 914  energetika@gtu.ge 

 

   

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

 
საგანამანათლებლო პროგრამები:   გეოლოგია; სამთო და გეოინჟინერია; საინჟინრო გეოდეზია; 

საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვა; 

გეოინფორმატიკა;  ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები 

(რუსულენოვანი) 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის Ш კორპუსი, მე-2 სართული,   ოთახი 221;  

 

საკონტაქტო პირები:  ნანა ხუნდაძე  +995 599 729 896  N.Khundadze@gtu.ge 

              ხათუნა ვეფხვაძე  +995 551 283 721  kh.vepkhvadze@gtu.ge 
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ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:    ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია;  გარემოსდაცვითი 

ინჟინერია; ქიმია;  მეტალურგია;  მასალათმცოდნეობა;  

სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერია; ფარმაცია;  

 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 69;  სტუ-ის  მე–IIკორპუსი,  მე–3 სართული  „კომპიუტერული ცენტრი“ 

 

საკონტაქტო პირი:  ნინო მუსელიანი  +995 599 067 757  n.museliani@gtu.ge  

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

 
საგანამანათლებლო პროგრამები:   ტრანსპორტი;  საგზაო ინჟინერია;  სამრეწველო ინჟინერია და 

ტექნოლოგია; მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია;  საკვები 

პროდუქტების წარმოება–გადამუშავება და სამაცივრო 

მოწყობილობები; ლოგისტიკა; სამეწარმეო ბიზნესის 

ორგანიზაცია და მართვა; 

 

მისამართი:    მ.კოსტავას 68;  სტუ-ის I  კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 539; 

 

საკონტაქტო პირები:        თინათინ ნიაური  +995 557 338 289 t.niauri@gtu.ge 

 

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტი 

 
საგანამანათლებლო პროგრამები:   არქიტექტურა;  არქიტექტურა (რუსულენოვანი);  მოდის  

დიზაინის ტექნოლოგიები  

 

მისამართი:    მ.კოსტავას 68; სტუ-ის I   კორპუსი, C ფლიგელი, მე-4 სართული,ოთახი 410ც;  

 

საკონტაქტო პირები:   ელისაბედ სვანიძე          +995 598 451 818         e.svanidze@gtu.ge    

                      თეონა კორკოტაშვილი +995 599 500 760;  

 

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   სამართალი; საერთაშორისო  ურთიერთობები;  საერთაშორისო 

ურთიერთობები (რუსულენოვანი)  

 

             მისამართი:   მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი,მე-9 სართული, ოთახი 910 ა; 

 

საკონტაქტო პირი:  თამარ ბარამია  +995 598 332 205  law@gtu.ge 
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ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

 
საგანამანათლებლო პროგრამები:   ინფორმატიკა; ინფორმატიკა (რუსულენოვანი);  მათემატიკა;  

საინჟინრო ფიზიკა;   ბიოსამედიცინო ინჟინერია;  

ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი); მართვის 

სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი;  

კომპიუტერული მეცნიერება ( ინგლისურენოვანი); ციფრული 

სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები  

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77;  სტუ-ის VI   კორპუსი,  მე-3 სართული, ოთახი 309ა;  

 

საკონტაქტო პირი:           ვალერი ტაკაშვილი  +995 551 009 936  v.takashvili@gtu.ge 

  

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

 
საგანამანათლებლო პროგრამა:  დიზაინი (ინგლისურენოვანი) 

 

მისამართი:   მ.კოსტავას 77; სტუ-ისVШ  კორპუსი, II სათული ოთახი 3; 

      

საკონტაქტო პირი:   მარინა მიტიჩაშვილი                   +995 599 105 607 m.mitichashvili@gtu.ge 

           

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   აგრარული ტექნოლოგიები;   სასურსათო ტექნოლოგია; სატყეო 

საქმე; აგროინჟინერია; მევენახეობა და ენოლოგია; 

მეცხოველეობა;  აგრონომია; ნიადაგისა და წყლის რესურების 

ინჟინერია; მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება;  მთის 

სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება;  მთის მდგრადი 

ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი;  მთიანი რეგიონების 

ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა; ბუნებრივი 

საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა; 

 

მისამართი:    გურამიშვილის გამზ. №17, მე-2 სართული, ოთახი №209;  

 

 საკონტაქტო პირი:     ეკატერინე ხიდირბეგიშვილი       +995 597 734 045 e.khidirbegishvili@gtu.ge 
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ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი  
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:    ბიზნესის ადმინისტრირება;  ბიზნესის ადმინისტრირება  

(რუსულენოვანი);  საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები;  

საჯარო მმართველობა;  სასტუმრო მომსახურება;  

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-7 სართული, ოთახი 704 ა; 

 

საკონტაქტო პირები:  მაია მარტიაშვილი                     +995 591 517 573  m.martiashvili@gtu.ge 

     ლილი  ფიფია                             +995 599 795 534  l.pipia@gtu.ge 

 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   ევროპისმცოდნეობა; მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა; 

ჟურნალისტიკა (რუსულენოვანი);  საზოგადოებრივი 

ურთიერთოებები; ეკონომიკა;  არქეოლოგია; 

 

მისამართი:   მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-8 სართული, ოთახი 802ა;     

 

საკონტაქტო პირი:     თეონა ბაქანიძე                                +995 599 90 99 35  t.baqanidze@gtu.ge 
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