საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის " სხდომის.

ოქმი №6

“15”.06.2020წ.

თბილისი

2020 წლის 15 ივნისს
სადისერტაციო

შედგა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო

საბჭოს

"მშენებლობის

"

სხდომა.

(ონლაინ

რეჟიმში

გამოკითხვის

წესით)სხდომას ესწრებოდა სიითი შემადგენლობის (25 წევრი, ქვორუმი (2/3)

17 წევრი) 22

წევრი.

სხდომის თავმჯდომარე:თამაზ ხმელიძე
სხდომის მდივანი: დემური ტაბატაძე
დღის წესრიგი:.

1. დოქტორანტებისათვის დისერტაციის დაცვისათვის

დებულების თანახმად

საბჭოს

შემადგენლობიდან დისერტაციის თემატიკის შესაბამისობის დამდგენი სამწევრიანი
კომისიის შექმნის შესახებ.

მოისმინეს1.:საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, დოქტორანტებისათვის დისერტაციის დაცვისათვის
სადისერტაციო საბჭოს დაბულების მე-9 მუხლის თანახმად საბჭო ქმნის თავისი
შემადგენლობიდან დისერტაციის თემატიკის შესაბამისად სამწევრიან კომისიას, რომელიც
გაეცნობა დისერტაციას და 10 დღეში ამზადებს დასკვნას: ა) სადოქტორო პროგრამასთან
დისერტაციის შესაბამისობის შესახებ; ბ) დოქტორანტის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების
რაოდენობისა და სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილი მასალის შესაბამისობის შესახებ; გ)
საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ნუსხასთან იმ სამეცნიერო ჟურნალებისა და გამოცემების
შესაბამისობის შესახებ, სადაც გამოქვეყნებულია დისერტაციის ძირითადი შედეგები; დ)
ავტორეფერატის დისერტაციასთან შესაბამისობის შესახებ. ე) საბოლოო დასკვნა დოქტორანტის
დაცვაზე დაშვების მიზანშეწონილობის ან უარის თქმის შესახებ .კომისიის დასკვნის
საფუძველზე, საბჭო თავმჯდომარის წარდგინებით, სხდომაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას
დოქტორანტის დაცვაზე დაშვების ან არდაშვების შესახებ. 2020 წლის 5 ივნისს სადისერტაციო
საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "სამხედრო ინჟინერია"დოქტორქნტი მურთაზ

გუჯეჯიანის:(01011003222 ) განცხადება სადისერტაციო თემის :"საქართველოს საგანგებო
სიტუაციებზე გაერთიანებული რესურსებით რეაგირება,მართვის უნივერსალური მოდელის
შექმნა და გამოყენება. საჯარო დაცვისათვის, ხელმძღვანელი:ელგუჯა მეძმარიაშვილი. იგი
ჩაირიცხა 12.10.2016 (ბრძ. №3444/05) სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
„"სამხედრო ინჟინერია" “. დოქტორანტს წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით შესრულებული
აქვს პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები, დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში
გამოქვეყნებული აქვს 3 (სამი) ნაშრომი, და მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. .პლაგიატის არარსებობის
(დადებითი შეფასების) შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი შეფასდა დადებითად, თუ: ა.
მსგავსების კოეფიციენტი 1 არ აღემატება 50%-ს (5-სიტყვიანი წინადადება); ბ. მსგავსების კ
ოეფიციენტი 2 არ აღემატება 5%-ს (25- სიტყვა).მსგავსების კოეფიციენტი 1არის 1.69%
მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის 0.58%. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში
დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ამიტომ შესაძლებელია სამწევრიან კომისიის
გამოყოფა,

აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა თამაზ ხმელიძემ . მან საბჭოს შესთავაზა შემდეგი
კანდიდატურები: პროფესორები ტ.კვიციანი,მ.კუბლაშვილი, დ.ტაბატაძე

დაადგინეს::დოქტორანტ მურთაზ გუჯეჯიანის:(01011003222 )

დაუმტკიცდეს სამწევრიან

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:პროფესორიტარიელ კვიციანი,პროფესორი მურმან
კუბლაშვილი და პროფესორი დემური ტაბატაძე
მოისმინეს:2.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო

საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის

დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომრომ 2020 წლის

პროფესორ

5 ივნისსსადისერტაციო

საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "სამხედრო ინჟინერია"დოქტორანტის–ირაკლი
ბუიშვილის, (20001021893.) განცხადება სადისერტაციო თემის: „თანამედროვე პირობებში
საქართველოს

ტერიტორიის

პრიორიტეტები“.საჯარო

საინჟინრო

მომზადების

ძირითადი

დაცვისათვის,. ხელმძღვანელი:ელგუჯა

ჩაირიცხა 12.10.2016 (ბრძ. №3444/05) სამშენებლო ფაკულტეტის

პრინციპები

მეძმარიაშვილი.

და
იგი

სადოქტორო პროგრამაზე

„"სამხედრო ინჟინერია" “. დოქტორანტს წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით შესრულებული
აქვს პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები,
გამოქვეყნებული აქვს 3 (სამი) ნაშრომი,

დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში

და მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. .პლაგიატის არარსებობის
(დადებითი შეფასების) შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი შეფასდა დადებითად, თუ: ა.
მსგავსების კოეფიციენტი 1 არ აღემატება 50%-ს (5-სიტყვიანი წინადადება); ბ. მსგავსების კ
ოეფიციენტი 2 არ აღემატება 5%-ს (25- სიტყვა).მსგავსების კოეფიციენტი 1არის
მსგავსების

კოეფიციენტი

2

არის

0.58%.

პლაგიატზე

შემოწმების

1.69%
ანგარიში

დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ამიტომ შესაძლებელია სამწევრიან კომისიის
გამოყოფა,

აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა ზურაბ გვიშიანმა . მან საბჭოს შესთავაზა შემდეგი
კანდიდატურები: პროფესორები ნუგზარ რურუა, მირიან ყალაბეგიშვილი და თამაზ შილაკაძე

დაადგინეს::დოქტორანტ ირაკლი ბუიშვილის, (20001021893.)დაუმტკიცდეს სამწევრიან კომისია
შემდეგი შემადგენლობით:პროფესორი ნუგზარ რურუა,,პროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი
პროფესორი და თამაზ შილაკაძე
მოისმინეს:3. საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომრომ 2020 წლის 5 ივნისს

სადისერტაციო

საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "სამხედრო ინჟინერია"დოქტორანტის–დავით
მაისურაძის( 01021008656) განცხადება სადისერტაციო თემის: „თანამედროვე პირობებში
საქართველოს

ტერიტორიის

პრიორიტეტები“.საჯარო

საინჟინრო

მომზადების

ძირითადი

დაცვისათვის,. ხელმძღვანელი:ელგუჯა

ჩაირიცხა 12.10.2016 (ბრძ. №3444/05) სამშენებლო ფაკულტეტის

პრინციპები

და

მეძმარიაშვილი.

იგი

სადოქტორო პროგრამაზე

„"სამხედრო ინჟინერია" “. დოქტორანტს წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით შესრულებული
აქვს პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები,
გამოქვეყნებული აქვს 3 (სამი) ნაშრომი,

დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში

და მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. .პლაგიატის არარსებობის
(დადებითი შეფასების) შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი შეფასდა დადებითად, თუ: ა.
მსგავსების კოეფიციენტი 1 არ აღემატება 50%-ს (5-სიტყვიანი წინადადება); ბ. მსგავსების კ
ოეფიციენტი 2 არ აღემატება 5%-ს (25- სიტყვა).მსგავსების კოეფიციენტი 1არის
მსგავსების

კოეფიციენტი

2

არის

0.58%.

პლაგიატზე

შემოწმების

1.69%
ანგარიში

დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ამიტომ შესაძლებელია სამწევრიან კომისიის
გამოყოფა,

აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა თამაზ ხმელიძემ . მან საბჭოს შესთავაზა შემდეგი
კანდიდატურები: პროფესორები მ.წიქარიშვილი, ბიჭიკო სურგულაძე და თამაზ .ბაციკაძე

დაადგინეს::დოქტორანტ დავით მაისურაძეს( 01021008656) დაუმტკიცდეს სამწევრიან კომისია
შემდეგი შემადგენლობით:პროფესორი მ.წიქარიშვილი, პროფესორი ბიჭიკო სურგულაძე და
პროფესორი თამაზ .ბაციკაძე
მოისმინეს:4.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის 5 ივნისს სადისერტაციო
საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობა" დოქტორანტ რევაზ

სიხარულიძის(01023007929) განცხადება სადისერტაციო თემის „შენობათა სართულშუა
გადახურვის ფილისა და შემომზღუდავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტა
ენერგოეფექტური და ბგერაგაუმტარი ასაწყობი ელემენტების გამოყენებით“საჯარო
დაცვისათვის.
ხელმძღვანელები: ემერიტუსი რევაზ მახვილაძე, პროფ. მურმან ბაქრაძე

იგი ჩაირიცხა 13.10.2017 (ბრძ. №3500/05) სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
"მშენებლობა"„ დოქტორანტს წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით შესრულებული აქვს
პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები, დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში
გამოქვეყნებული აქვს 3 (სამი) ნაშრომი, და მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. .პლაგიატის არარსებობის
(დადებითი შეფასების) შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი შეფასდა დადებითად, მსგავსების
კოეფიციენტი 1არ
ის 4.09 % მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის 1.60 %. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში
დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ამიტომ შესაძლებელია სამწევრიან კომისიის
გამოყოფა,

აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა ზურაბ გვიშიანმა . მან საბჭოს შესთავაზა შემდეგი
კანდიდატურები: პროფესორები არჩილ ჩიქოვანი ,მარინა ჯავახიშვილი და თამაზ ხმელიძე

დაადგინეს::დოქტორანტ რევაზ სიხარულიძეს(01023007929) დაუმტკიცდეს სამწევრიან
კომისია შემდეგი შემადგენლობით:პროფესორი არჩილ ჩიქოვანი,,პროფესორი მარინა
ჯავახიშვილი , პროფესორი თამაზ ხმელიძე

მოისმინეს:5.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის xx xxxxxxxx სადისერტაციო
საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობა" დოქტორქნტი: ნოდარ

კანდელაკის(.01011081189) განცხადება სადისერტაციო თემის “საქართველოს მთის
წყალსაცავების სედიმენტაციურ-აბრაზიული პროცესების კვლევა“საჯარო დაცვისათვის.
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი შორენა კუპრეიშვილი იგი ჩაირიცხა 13.10.2017
(ბრძ. №3500/05) სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე "მშენებლობა"„
დოქტორანტს წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით შესრულებული აქვს პროგრამით
გათვალისწინებული კრედიტები, დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში გამოქვეყნებული
აქვს 3 (სამი) ნაშრომი, და მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. .პლაგიატის არარსებობის (დადებითი
შეფასების) შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი შეფასდა დადებითად, მსგავსების
კოეფიციენტი 1არ
ის 4.09 % მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის 1.60 %. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში
დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ამიტომ შესაძლებელია სამწევრიან კომისიის
გამოყოფა,

აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა დემურ ტაბატაძემ . მან საბჭოს შესთავაზა შემდეგი
კანდიდატურები: პროფესორები მირიან ყალაბეგიშვილი, ვიტალი დვალიშვილი
დაალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი

დაადგინეს::დოქტორანტ: ნოდარ კანდელაკს(.01011081189) დაუმტკიცდეს სამწევრიან
კომისია შემდეგი შემადგენლობით:პროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი,,,პროფესორი
ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი, ტ.მ.კ. ვიტალი დვალიშვილი
მოისმინეს:6. საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის 5 ივნისს სადისერტაციო
საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობა" დოქტორქნტი: გიორგი

მამარდაშვილის(0100805185) განცხადება სადისერტაციო თემის" ქართული საკულტო
ძეგლების აღდგენა-გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებები"საჯარო დაცვისათვის.
ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი ა.ლებანიძე, და პროფესორი თამაზ

ხმელიძე.იგი ჩაირიცხა 13.10.2017 (ბრძ. №3500/05)სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო
პროგრამაზე "მშენებლობა"„ დოქტორანტს წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით
შესრულებული აქვს პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები, დოქტორანტურაში
სწავლის პერიოდში გამოქვეყნებული აქვს 3 (სამი) ნაშრომი, და მონაწილეობა აქვს მიღებული
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. .პლაგიატის
არარსებობის (დადებითი შეფასების) შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი შეფასდა
დადებითად, მსგავსების კოეფიციენტი 1 არის 4.09%
ის 4.09 % მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის 1.60 %. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში
დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ამიტომ შესაძლებელია სამწევრიან კომისიის
გამოყოფა,

აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა ზურაბ გვიშიანმა . მან საბჭოს შესთავაზა შემდეგი
კანდიდატურები: პროფესორები: ლერი ზამბახიძე,მერაბ ნიკოლაიშვილი და ,,ელგუჯა
მეძმარიაშვილი

დაადგინეს::დოქტორანტ გიორგი მამარდაშვილს დაუმტკიცდეს სამწევრიან კომისია შემდეგი
შემადგენლობით:პროფესორი ლერი ზამბახიძე,პროფესორიმერაბ ნიკოლაიშვილი და
პროფესორი ელგუჯა მეძმარიაშვილი
მოისმინეს:7.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის 5 ივნისს სადისერტაციო
საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "წყლის ინჟინერია" დოქტორქნტი: მანანა
ნანიტაშვილი ( პ.ნ.01005012056) განცხადება სადისერტაციო თემის" "ღვარცოფ საწინააღმდეგო
ნაგებობებში კომპოზიტური მასალების გამოყენების შესახებ" საჯარო

დაცვისათვის.ხელმძღვანელები: პროფესორი ზურაბ გვიშიანი, პროფესორი მარტა კასიორკაზბერუკი (პოლონეთი, ქალაქ ბელოსტეკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პრორექტორი
განათლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში, ) .იგი ჩაირიცხა 13.10.2017 (ბრძ.
№3500/05) სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე "წყლის ინჟინერია"„
დოქტორანტს წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით შესრულებული აქვს პროგრამით
გათვალისწინებული კრედიტები, დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში გამოქვეყნებული

აქვს 3 (სამი) ნაშრომი, და მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. .პლაგიატის არარსებობის (დადებითი
შეფასების) შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი შეფასდა დადებითად, მსგავსების
კოეფიციენტი 1არის
4.09 % მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის 1.60 %. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში დადებითია.
დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ამიტომ შესაძლებელია სამწევრიან კომისიის გამოყოფა,

აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა დემურ ტაბატაძემ . მან საბჭოს შესთავაზა შემდეგი
კანდიდატურები: პროფესორები ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი, დავით გორგიძე და
ირმა ინაშვილი

დაადგინეს::დოქტორანტ მანანა ნანიტაშვილს ( პ.ნ.01005012056) დაუმტკიცდეს სამწევრიანი
კომისია შემდეგი შემადგენლობით:პროფესორი ალექსანდრე ბაგრატიონდავითაშვილი,პროფესორი დავით გორგიძე და პროფესორი ირმა ინაშვილი

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობა"
სხდომის თავმჯდომარე:

თამაზ ხმელიძე

სხდომის მდივანი:

დემურ ტაბატაძე

ამონაწერი სწორია
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობა"
სწავლული მდივანი

დემურ ტაბატაძე

