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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბრძანება
07.08.2015 № 150
თბილისი
დოქტორანურაში ჩარიცხვასთან
დაკავშირებული კომისიების შესახებ
”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, სტუ-ს დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის შესახებ დებულების,
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 15 ივლისის №1628 დადგენილების და სტუ-ს
რექტორის 2015 წლის 6 აგვისტოს № 149 ბრძანების საფუძველზე, საქართველოს ტექნიკურ
უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სადოქტორო
პროგრამებზე ჩარიცხვის პროცესის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
I. დამტკიცდეს 2015-2016 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში ჩარიცხვასთან
დაკავშირებული
პრეტენზიების განხილვის საუნივერსიტეტო კომისია შემდეგი
შემადგენლობით:
1. პროფესორი ნუგზარ მურღულია
2. პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი
3. პროფესორი ნანი ხუნდაძე
4. პროფესორი ზურაბ სიმონგულაშვილი
5. პროფესორი გიორგი ჯაფარიძე
6. პროფესორი გია ნაცვლიშვილი
7. პროფესორი ალეკო ქუთათელაძე
8. პროფესორი აკაკი გიგინეიშვილი
9. პროფესორი გიორგი ქვარცხავა
II.
დამტკიცდეს 2015-2016 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში ჩარიცხვის
კანდიდატთა განცხადებების და თანამდევი დოკუმენტაციის შემსწავლელი საფაკულტეტო
დროებითი კომისიების შემადგენლობები:
II.I. სამშენებლო ფაკულტეტი:
1. პროფესორი ლალი ღოღელიანი
2. პროფესორი თამაზ ბაციკაძე
3. პროფესორი როინ იმედაძე
4. პროფესორი ალექსანდრე დავითაშვილი
5. პროფესორი ნოდარ კოდუა
6. პროფესორი ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი
7. პროფესორი დემური ტაბატაძე
II.II. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი:
1. პროფესორი შალვა ნაჭყებია
2 პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე
3. პროფესორი დავით ჯაფარიძე
4. პროფესორი ბადურ ჭუნაშვილი
5. პროფესორი ჯანიკო ხუნწარია

II. III. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი:
1. პროფესორი ირაკლი გუჯაბიძე
2. პროფესორი ანზორ აბშილავა
3. პროფესორი რევაზ სტურუა
4. პროფესორი უშანგი კავთიაშვილი
5. ასოც.პროფ. დარეჯან თევზაძე
II.IV. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი:
1. პროფესორი ლერი გვასალია
2. პროფესორი მამუკა მაისურაძე
3. პროფესორი ზურაბ ლომსაძე
4. პროფესორი დავით ნოზაძე
5. პროფესორი ომარ მიქაძე
6. პრიფესორი თეიმურაზ ჭეიშვილი
7. პროფესორი დიმიტრი ერისთავი
II.V. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი:
1. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე
2. პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი
3. პროფესორი რომეო გოგალაძე
4. პროფესორი ბორის ბოქოლიშვილი
5. პროფესორი მანანა მოისწრაფიშვილი
6. პროფესორი ოთარ გელაშვილი
7. პროფესორი დავით ბუცხრიკიძე
VI. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი:
1. პროფესორი გიორგი სალუქვაძე
2. პროფესორი თენგიზ მახარაშვილი
3. პროფესორი ნინო ხაბეიშვილი
4. პროფესორი გიორგი შაიშმელაშვილი
5. ასოც.პროფესორი მარიკა ფოჩხუა
II.VII. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი:
1. პროფესორი ალექსანდრე სიჭინავა
2. პროფესორი იგორ კვესელავა
3. პროფესორი ანტონ ინგოროყვა
4. პროფესორი გენადი იაშვილი
5. პროფესორი თემურ ჯაგოდნიშვილი
6. პროფესორი ევგენი ბარათაშვილი
7. პროფესორი ნანა ხაზარაძე
8. პროფესორი ალექსანდრე ტალიაშვილი
9. პროფესორი შოთა დოღონაძე
II.VIII. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი:
1. პროფესორი თამარ ლომინაძე
2. პროფესორი ლევან იმნაიშვილი
3. პროფესორი კონსტანტინე კამკამიძე
4. პროფესორი მერაბ ახობაძე
5. პროფესორი შოთა ზაზაშვილი
6. პროფესორი გიორგი გოგიჩაიშვილი
7. პროფესორი ზურაბ გასიტაშვილი

II.IX. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

პროფესორი გურამ ტყემალაძე
ასოც. პროფესორი ზურაბ ლობჟანიძე
პროფესორი ნუგზარ ბაღათურია
პროფესორი კახა ყრუაშვილი
პროფესორი გიორგი გაგოშიძე
პროფესორი მარიკა ხომასურიძე
პროფესორი ნინო გაგელიძე

III. დამტკიცდეს უცხოურ ენაში საპრეტენზიო განცხადებების განხილვისათვის კომისია
შემდეგი შემადგენლობით:
1. გიორგი აბრამიშვილი (სწავლების დეპარტამენტი) კომისიის თავმჯდომარე;
2. დავით კაპანაძე ( სტუ საგამოცდო ცენტრი) კომისიის წევრი;
3. დენიტა ბიბილეიშვილი (სწავლების დეპარტამენტი) კომისიის წევრი;
4. ბორის იმნაძე (რუსული ენის სპეციალისტი) კომისიის წევრი;
5. თინათინ სინჯიაშვილი (ინგლისური ენის სპეციალისტი) კომისიის წევრი;
6. რუსუდან თაბუკაშვილი (გერმანული ენის სპეციალისტი) კომისიის წევრი;
7. ია ჩიქვინიძე (ფრანგულიენის სპეციალისტი) კომისიის წევრი;
IV. უცხოურ ენებში გამოცდების პროცესის ორგანიზება დაევალოს საგამოცდო ცენტრის
დირექტორს დავით კაპანაძეს.
რექტორი
ვიზები:
ვიცე რექტორი ლ.კლიმიაშვილი
სწავლების დეპარტამენტის
უფროსი ი. ლომიძე
სამართლებრივი უზრუნველყოფის
დეპარტამენტის უფროსი ბ. მაისურაძე

ა.ფრანგიშვილი

