სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის
ბრძანება №
ქ. თბილისი

–––––/––––––2019წ.

დისერტაციის დაცვის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სსიპ საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების 26-ე მუხლის, სტუ-ის სადისერტაციო საბჭოსა და
დოქტორანტურის შესახებ დებულების და სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
2019 წლის 25 იანვრის (ოქმი №31)გადაწყვეტილების საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დაინიშნოს დოქტორანტ გოგუცა სულთანიშვილის (პირადი №01008032892),რომელსაც
არ აქვს აკადემიური და ფინანსური დავალიანება, დისერტაციის დაცვა დოქტორის
აკადემიური ხარისხის
კოლეგიის სხდომაზე.

მოსაპოვებლად, სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო
სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“, სადისერტაციო თემა:"

მსუბუქი ბეტონი საქართველოს მომავალი"
სადისერტაციო კოლეგია:










პროფესორი არჩილ ჩიქოვანი (თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი მარინა ჯავახიშვილი (ხელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი ვლადიმერ ლოლაძე (თანახელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი შახი ბაქანიძე(რეცენზენტი, სტუ);
ტ.მ.კ.ომარი მელქაძე (მოწვეული რეცენზენტი,შპს „თბილცემენტ“გრუპპ, მთავარი
ტექნოლოგი და ლაბორატორიის ხელმძღვანელი);
პროფესორი როინ იმედაძე ; (სტუ);
პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
ტ.მ.კ. მერაბ ნიკოლაიშვილი (შპს „მშენპროექტი“, მოწვეული წევრი);
პროფესორი ოთარ ჩაკვეტაძე (მოწვეული წევრი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი)
2. დისერტაციის დაცვა შედგეს 2019 წლის 1 მარტს ,1400 საათზე, სტუ-ის სამშენებლო

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

რექტორი

არჩილ ფრანგიშვილი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის
ბრძანება №
ქ. თბილისი

–––––/––––––2019წ.

დისერტაციის დაცვის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სსიპ საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების 26-ე მუხლის, სტუ-ის სადისერტაციო საბჭოსა და
დოქტორანტურის შესახებ დებულების და სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
2019 წლის25 იანვრის (ოქმი №31)გადაწყვეტილების საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დაინიშნოს დოქტორანტ

ნატო როდონაიას

(პ.ნ. 62006022003) რომელსაც არ აქვს

აკადემიური და ფინანსური დავალიანება,დისერტაციის დაცვა დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად, სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე.
სადოქტორო პროგრამა –„მშენებლობა“, სადისერტაციო თემა –„სამშენებლო ექსპერტიზის
წარმოების ზოგიერთიმეთოდკის დამუშავება"
.სადისერტაციო კოლეგია:





პროფესორი თამაზ ბაციკაძე (თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი მალხაზ წიქარიშვილი (ხელმძღვანელი, სტუ);
პროფესორი როინ იმედაძე (რეცენზენტი, სტუ);
აკადემიური
დოქტორი
ამირან
კაცაძე
(მოწვეული
რეცენზენტი,
მერიის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი);
 პროფესორი ტარიელ კვიციანი (სტუ);
 პროფესორი ზურაბ ციცქიშვილი (სტუ);
 პროფესორი დემურ ტაბატაძე (სტუ);
_ სამართლის აკადემიური დოქტორი,ლევან ქობულაშვილი (მოწვეული წევრი,"სტუ,

სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი პროფესორი,)
_ ტ.მ.კ.სეით ბლიაძე(მოწვეული წევრი, საავიაციო უნივერსიტეტი,პროფესორი)
2. დისერტაციის დაცვა შედგეს 2019 წლის 28 თებერვალს ,1400 საათზე, სტუ-ის
სამშენებლო ფაკულტეტი I კორპუსი, მე-5 სართული, ბიბლიოთეკა (აუდიტორია 508).

რექტორი

არჩილ ფრანგიშვილი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის
ბრძანება №
ქ. თბილისი

–––––/––––––2019წ.

დისერტაციის დაცვის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სსიპ საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების 26-ე მუხლის, სტუ-ის სადისერტაციო საბჭოსა და
დოქტორანტურის შესახებ დებულების და სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
2019 წლის25 იანვრის (ოქმი №31)გადაწყვეტილების საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დაინიშნოს დოქტორანტ ირმა ქუფარაშვილის (პ.ნ. 40001012865),რომელსაც არ აქვს
აკადემიური და ფინანსური დავალიანება,დისერტაციის დაცვა დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად, სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე.
სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობა“, სადისერტაციო თემა –„კლიმატის ცვლილების
გათვალისწინებით ალაზნის ველის დამლაშებული ფართობის და მათი განმარილიანების
საინჟინრო ინოვაციური ღონისძიებების დამუშავება"
სადისერტაციო კოლეგია:











პროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი (თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი გივი გავარდაშვილი (ხელმძღვანელი, სტუ);
ასოცირებული პროფესორი შორენა კუპრეიშვილი (რეცენზენტი, სტუ);
პროფესორი ვლადიმერ შურღაია (მოწვეული რეცენზენტი, მირცხულავას წყალთა
მეურნეობის ინსტიტუტის მელიორაციის განყოფილების ხელმძღვანელი);
პროფესორი ავთანდილ გოგოლაძე (სტუ);
პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
პროფესორი შალვა გაგოშიძე (სტუ);
ოთარ ნათიშვილი _ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსმდივანი,მოწვეული წევრი ) პროფესორი დავით კერესელიძე (ი. ჯავახიშვილის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული წევრი);
პროფესორი დავით კერესელიძე (ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მოწვეული წევრი);
2. დისერტაციის დაცვა შედგეს 2019 წლის 22 თებერვალს,1400 საათზე, სტუ-ის სამშენებლო

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

რექტორი

არჩილ ფრანგიშვილი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის
ბრძანება №
ქ. თბილისი

–––––/––––––2018წ.

დისერტაციის დაცვის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სსიპ საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების 26-ე მუხლის, სტუ-ის სადისერტაციო საბჭოსა და
დოქტორანტურის შესახებ დებულების და სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
2019 წლის 25იანვრის (ოქმი №31)გადაწყვეტილების საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დაინიშნოს დოქტორანტ ავთანდილ ბეგიაშვილის (პ.ნ. 01008014944),რომელსაც არ
აქვს აკადემიური და ფინანსური დავალიანება,დისერტაციის დაცვა დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად, სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე.
სადოქტორო პროგრამა –„მშენებლობა“, სადისერტაციო თემა –„ანთროპოგენული ზეგავლენა
წყალმომარაგების წყაროებზე და ეკოლოგიური ზარალის შეფასების მეთოდოლოგია"
სადისერტაციო კოლეგია:









პროფესორი ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი(თავმჯდომარე, სტუ);
პროფესორი გურამ სოსელია (ხელმძღვანელი, სტუ);
ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი(რეცენზენტი, სტუ);
ტ.მ.კ ზაალ ასკურავა (მოწვეული რეცენზენტი, სსიპ "თბილწყალგეო" დირექტორი);
პროფესორი ზურაბ გვიშიანი(სტუ);
პროფესორი დავით გორგიძე (სტუ);
პროფესორი ირმა ინაშვილი სტუ);
ტ.მ.კ რამაზ ენუქიძე,(მოწვეული წევრი, თბილისი, მერიის მშენებლობის
ლაბორატორია );
 ასოცირებული პროფესორი ვაჟა ტრაპაიძე (ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მოწვეული წევრი);
2. დისერტაციის დაცვა შედგეს 2019 წლის 26 თებერვალს ,1400 საათზე, სტუ-ის სამშენებლო
ფაკულტეტიI კორპუსი, მე-5 სართული, ბიბლიოთეკა (აუდიტორია 508).

რექტორი

არჩილ ფრანგიშვილი

