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სტუ-ის რექტორის 2019 წლის 19 ნოემბრის № 01-09-10/273 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და „უმაღლესი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე:
 

ვბრძანებ

შევიდეს ცვლილება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 19
ნოემბრის „საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიების
შექმნის შესახებ“ № 01-09-10/273 ბრძანებაში და ბრძანების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს№
თანდართული რედაქციით (იხ. დანართი).
დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების დაინტერესებული
პირებისათვის გაცნობა;  
ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.
ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
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სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
რექტორი დავით გურგენიძე 



დანართი 1 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 

საფაკულტეტო კომისიების შემადგენლობები 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

1.  მარინა ჯავახიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  ალექსანდრე დავითაშვილი - 
პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

3.  ნუგზარ რურუა - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

4.  ელინა ქრისტესიაშვილი - 
პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსის მ/შ 

5.  ია მშვიდობაძე - პროფესორი 

6.  თამაზ ხმელიძე - პროფესორი 

7.  გელა მეტრეველი - ასოცირებული პროფესორი 

8.  რამაზ ჟღენტი - პროფესორი 

9.  ნინო მსხილაძე - პროფესორი 

10.  მურმან ბაქრაძე - პროფესორი 

11.  
ლია ბალანჩივაძე 

- პროფესორი 

12.  ავთანდილ გოგოლაძე - პროფესორი 

13.  გვანცა გუჩაშვილი - სტუდენტი 

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

1.  ქეთევან ქუთათელაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  თენგიზ ჯიშკარიანი - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, პროფესორი 

3.  ჯანიკო ხუნწარია - პროფესორი 

4.  მანანა მაღრაძე - პროფესორი 

5.  გრიგოლ ხელიძე - პროფესორი 

6.  გიორგი გიგინეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

7.  ნატო ძაგანია - ასოცირებული პროფესორი 

8.  ალექსანდრე პეტროსიანი - ასოცირებული პროფესორი 

9.  ვანო ზურაბიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

10.  ნატალია კერესელიძე - ასოცირებული პროფესორი 

11.  მაკა გუდიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

12.  მარიამ ქაზუმაშვილი - სტუდენტი 



 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

1.  შალვა კელეპტრიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  ნანი ხუნდაძე - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, პროფესორი 

3.  თეიმურაზ კუნჭულია - პროფესორი, დეკანის მოადგილე, 

დეპარტამენტის უფროსი 

4.  ნოდარ ფოფორაძე - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

5.  გიორგი დურგლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

6.  თამარ გურული - სტუდენტი 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

1.  მამუკა მაისურაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  თამარ ლოლაძე  - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, ასოცირებული პროფესორი 

3.  მაია მშვილდაძე - პროფესორი, დეკანის მოადგილე 

4.  დიმიტრი ერისთავი  - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

5.  როზა ხუციშვილი - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

6.  ზურაბ სიმონგულაშვილი - პროფესორი 

7.  გიული ჯოხაძე  - ასოცირებული პროფესორი 

8.  მაია ბალახაშვილი - სპეციალისტი 

9.  თამარ წილოსანი - სტუდენტი 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

1.  ნათია ბუთხუზი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  გიორგი ჯაფარიძე - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, პროფესორი 

3.  ხვიჩა ირემაშვილი - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, ასოცირებული პროფესორი 

4.  გოდერძი ტყეშელაშვილი - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

5.  ნია ნათბილაძე - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

6.  ვარლამ ლეკიაშვილი - პროფესორი 

7.  თამაზ მჭედლიშვილი - პროფესორი 

8.  ავთანდილ შარვაშიძე - პროფესორი 



9.  რეზო თედორაძე - პროფესორი 

10.  მერაბ შვანგირაძე - პროფესორი 

11.  ნინო თოფურია - ასოცირებული პროფესორი 

12.  დავით მესხიშვილი - სტუდენტი 

13.  თემური კუკავა - სტუდენტი 

14.  ასია მელქონიანი - სტუდენტი 

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

1.  ნინო ხაბეიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  გია ნაცვლიშვილი - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, ასოცირებული პროფესორი 

3.  მაია სეხნიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, 

დეპარტამენტის უფროსი 

4.  ნათია ქოჩლაძე - ასოცირებული პროფესორი 

5.  გიორგი მუხიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი 

6.  ბელა თინიკაშვილი - ასისტენტ პროფესორი 

7.  მარიამ გოგოლაშვილი - სტუდენტი 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1.  ეკატერინე შაკიაშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  ქეთევან კვესელავა - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, ასოცირებული პროფესორი 

3.  ნუგზარ სიხარულიძე - პროფესორი 

4.  ტატიანა მეგრელიშვილი - პროფესორი 

5.  რუსუდან გოცირიძე - პროფესორი 

6.  მირნადა ბერიშვილი 
- 

პროფესორი 

7.  ია ბურდული 
- 

ასოცირებული პროფესორი 

8.  თამარ მალაღურაძე 
- 

ასოცირებული პროფესორი 

9.  თამარ ბონდარენკო 
- 

ასოცირებული პროფესორი 

10.  ელენე მენაბდე-ჯობაძე 
- 

ასოცირებული პროფესორი 

11.  დალი სეხნიაშვილი 
- 

პროფესორი 

12.  მანანა აბუთიძე 
- 

ასოცირებული პროფესორი 



13.  ზურაბ გამეზარდაშვილი 
- 

პროფესორი 

14.  ემზარ ფაჟავა 
- 

ასოცირებული პროფესორი 

15.  გიორგი ზირაქაშვილი 
- 

პროფესორი 

16.  თინათინ აფხაიძე 
- 

ასოცირებული პროფესორი 

17.  გიორგი ნადირაშვილი - სტუდენტი 

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

1.  ქეთევან კოტეტიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  თინათინ კაიშაური - პროფესორი, დეკანის მოადგილე 

3.  ია ირემაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მთავარი სპეციალისტი, ასოცირებული 

პროფესორი 

4.  ნათელა ჩხაიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

სპეციალისტი 

5.  ქეთევან კოტრიკაძე - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

6.  ნინო ბერაია - პროფესორი 

7.  ოლღა ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

8.  ნიკოლოზ კაჭახიძე - პროფესორი 

9.  მარიამ ხიზანიშვილი - სტუდენტი 

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

1.  მალხაზ რაზმაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  გოჩა მიქიაშვილი - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, პროფესორი 

3.  მაია ნანობაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი 

4.  მარიამ ხარძეიშვილი - სტუდენტი 

5.  ნოდარ ხარაბაძე - სტუდენტი 

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

1.  ნინო ლომიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  მალხაზ დოლიძე - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, პროფესორი, დეპარტამენტის 

უფროსი 



3.  მაია კილაძე - ასოცირებული პროფესორი, დეკანის 

მოადგილე 

4.  გურამ ტყემელაძე - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

5.  ნინო ჩხარტიშვილი - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსის მ/შ 

6.  ლია ამირანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, 

დეპარტამენტის უფროსი 

7.  ლელა გურგენიძე - ასისტენტი 

8.  სალომე კვიციანი - სტუდენტი 

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

1.  მარიამ ჯიქია - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე 

2.  მაია ყიფიანი - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, პროფესორი 

3.  ჯემალ გაბელია - პროფესორი, დეკანის მოადგილე 

4.  ციალა გლოველი - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

5.  ქეთევან ჯიჯეიშვილი - პროფესორი 

6.  ნანა როსეფაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი 

7.  ნიკოლოზ წერეთელი - სტუდენტი 

8.  მაკა აბულაძე - სტუდენტი 

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

1.  ნინო ჩიკვილაძე   - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, კომისიის  თავმჯდომარე 

2.  გიორგი სულაშვილი   - საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურატორი, ასოცირებული პროფესორი 

3.  ევგენი ბარათაშვილი  - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

4.  გენადი იაშვილი - პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი 

5.  რატი ბურდიაშვილი  - პროფესორი 

6.  თამარ ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი 

7.  ხათუნა ხარხელაური - ასოცირებული პროფესორი 

8.  სალომე ნეფარიძე - სტუდენტი 

 

 

 

 

 

 


