პროექტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ს
სამშენებლო ფაკულტეტის 2018 წლის ივლისის თვეში (ოქმი №27)
დისერტაციების დაცვის განრიგი:
დოქტორანტ კახა მახარობლიძეს(პირადი

№59001102639დისერტაციის დაცვა

დოქტორის
აკადემიური
ხარისხის
მოსაპოვებლად,
სამშენებლო
სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე.
სადოქტორო პროგრამა
სადისერტაციო

თემა

–„დიდმალიანი

შენობების

გადახურვის

ფაკულტეტის
„მშენებლობა“,

კონსტრუქციების

ხანმედეგობის საკითხები“.
სადისერტაციო კოლეგია:










პროფესორი ლია კახიანი (თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი ბიჭიკო სურგულაძე (ხელმძღვანელი, სტუ);
ასოცირებული პროფესორი მაია ჭანტურია (რეცენზენტი, სტუ);
პროფესორი გელა ყიფიანი (მოწვეული რეცენზენტი, საავიაციო უნივერსიტეტი);
პროფესორი თამაზ ხმელიძე (სტუ);
პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
ასოცირებული პროფესორი ლამარა ავალიშვილი (სტუ);
ტ.მ.კ. მერაბ ნიკოლაიშვილი (შპს „მშენპროექტი“, მოწვეული წევრი);
პროფესორიალეკო ბერძენიშვილი(„სეისმომედეგი“ პროექტირებისა და ექსპერტიზის
ცენტრი, მოწვეული წევრი).
დისერტაციის

დაცვა

2018

წლის

12ივლისი,1400

საათზე,

სტუ-ის

სამშენებლო

ფაკულტეტიI კორპუსი, მე-5 სართული, ბიბლიოთეკა (აუდიტორია 508).

დოქტორანტ ალექსანდრე თათანაშვილის(პირადი №43001036694
დისერტაციის დაცვა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, სამშენებლო
ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე. სადოქტორო პროგრამა –„მშენებლობა“,
სადისერტაციო თემა –„კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სეისმომედეგობის ამაღლება
აქტიური სეისმოდამცავი სისტემების საშუალებით“.
სადისერტაციო კოლეგია:









პროფესორი ლია კახიანი (თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი ალეკო ლებანიძე (ხელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი ლერი ზამბახიძე (რეცენზენტი, სტუ);
ასოცირებული პროფესორი დავით რამიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, სამხატვრო
აკადემია);
პროფესორი ლია ბალანჩივაძე (სტუ);
პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
ასოცირებული პროფესორი ნიკოლოზ ნებიერიძე (სტუ);
ტ.მ.კ.მერაბ ნიკოლაიშვილი(შპს „მშენპროექტი“,მოწვეული წევრი);

 პროფესორი ალეკო ბერძენიშვილი („სეისმომედეგი“ პროექტირებისა და ექსპერტიზის
ცენტრი, მოწვეული წევრი).
დისერტაციის დაცვა 2018 წლის 12ივლისს,1600 საათზე, სტუ-ის სამშენებლო
ფაკულტეტიI კორპუსი, მე-5 სართული, ბიბლიოთეკა (აუდიტორია 508).

დოქტორანტ ირაკლი გოგოლაძის(პირადი №01015008889,დისერტაციის დაცვა
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, სამშენებლო ფაკულტეტის
სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე. სადოქტორო პროგრამა –„მშენებლობა“,
სადისერტაციო თემა –„იპოთეკური ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
და მისი გავლენა მშენებლობაზე“.
სადისერტაციო კოლეგია:










პროფესორი ვახტანგ ბალავაძე(თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი რევაზ მახვილაძე (ხელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი ელინა ქრისტესიაშვილი (თანახელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი მურმან ბაქრაძე(რეცენზენტი, სტუ);
პროფესორი ალექსანდრე სიჭინავა (მოწვეული რეცენზენტი, სტუ-ს საინჟინრო
ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
პროფესორი გრიგორ ხოფერია (სტუ);
პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
პროფესორი რევაზ შენგელია (შპს „მშენპროექტი“,მოწვეული წევრი);
ასოცირებული პროფესორი დალი სეხნიაშვილი („სეისმომედეგი“ პროექტირებისა და
ექსპერტიზის ცენტრი, მოწვეული წევრი).
დისერტაციის დაცვა შედგეს2018 წლის 17ივლისს,1400 საათზე, სტუ-ის სამშენებლო

ფაკულტეტიI კორპუსი, მე-5 სართული, ბიბლიოთეკა (აუდიტორია 508).

დოქტორანტ იური სალუქვაძის(პირადი
დოქტორის

აკადემიური

სადისერტაციო

კოლეგიის

ხარისხის
სხდომაზე.

№33001071171),დისერტაციის დაცვა

მოსაპოვებლად,
სადოქტორო

სამშენებლო
პროგრამა

ფაკულტეტის
–„მშენებლობა“,

სადისერტაციო თემა –„ადგილობრივ საშენ მასალებზე დამზადებული დანამატიანი
დატკეპნილი ბეტონის თვისებების კვლევა და დანერგვა საავტომობილო გზებზე“.
სადისერტაციო კოლეგია:






პროფესორი არჩილ ჩიქოვანი (თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი მერაბ ლორთქიფანიძე (ხელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი ზეინაბ ქარუმიძე (რეცენზენტი, სტუ);
ტ.მ.დ. თამაზ შილაკაძე(მოწვეული რეცენზენტი, შპს „საქგზაპროექტი“ დირექტორი);
პროფესორი თენგიზ პაპუაშვილი (სტუ);






პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
პროფესორი ტარიელ კვიციანი (სტუ);
ტ.მ.კ. მერაბ ნიკოლაიშვილი (მოწვეული წევრი, შპს „მშენპროექტი“);
პროფესორი ოთარ ჩაკვეტაძე (მოწვეული წევრი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი)
დისერტაციის დაცვა 2018 წლის 20ივლისს,1400 საათზე, სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტიI

კორპუსი, მე-5 სართული, ბიბლიოთეკა (აუდიტორია 508).

დოქტორანტ ირაკლი ჭანტურიას(პირადი
დოქტორის

აკადემიური

სადისერტაციო

კოლეგიის

ხარისხის
სხდომაზე.

№51001021733), დისერტაციის დაცვა

მოსაპოვებლად,
სადოქტორო

სამშენებლო
პროგრამა

ფაკულტეტის
–„მშენებლობა“,

სადისერტაციო თემა –„საკულტო ნაგებობის მზიდ ელემენტებში გამოყენებული მასალის
მექანიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალური კვლევა თანამედროვე მეთოდებით და
მათი საიმედობის უზრუნველყოფა“.
სადისერტაციო კოლეგია:










პროფესორი ლია კახიანი (თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი ლია ბალანჩივაძე (ხელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი ბიჭიკო სურგულაძე (რეცენზენტი, სტუ);
ასოცირებული პროფესორი დავით რამიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, სამხავრო
აკადემია);
პროფესორი თამაზ ხმელიძე (სტუ);
პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
ასოცირებული პროფესორი დავით ჯანყარაშვილი (სტუ);
ტ.მ.კ. ირაკლი კიზირია (სილქნეთის ტექნიკური სამსახურის უფროსი, მოწვეული წევრი);
ტ.მ.კ.მერაბ მამარდაშვილი(ინსის მთავარი ინჟინერი,მოწვეული წევრი).
დისერტაციის დაცვა 2018 წლის 21ივლისს,1400 საათზე, სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტიI

კორპუსი, მე-5 სართული, ბიბლიოთეკა (აუდიტორია 508).

