საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის " სხდომის.

ოქმი №7

06.07...2020წ.
2020 წლის 6 ივლისს

თბილისი
შედგა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო

სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის " სხდომა. (ონლაინ რეჟიმით)სხდომას ესწრებოდა სიითი
შემადგენლობის (25 წევრი, ქვორუმი (2/3) 17 წევრი) 22 წევრი.

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

1. დოქტორანტების დისერტაციის დაცვისათვის

რეცენზენტების და დაცვის

თარიღის დამტკიცების შესახებ.

მოისმინეს:საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, დოქტორანტებისათვის დისერტაციის დაცვისათვის
სადისერტაციო საბჭოს დაბულების მე-9 მუხლის 5 პუნქტის თანახმად სამწევრიანი კომისიის
დადებითი გადაწყვეტილების საფუძველზე ინიშნება დისერტაციის დაცვის თარიღი და
მტკიცდება ორი ოფიციალური რეცენზენტი; ოფიციალური რეცენზენტი უნდა იყოს დოქტორის
ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის დარგში გამოქვეყნებული აქვს არანაკლებ 3 შრომისა
უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში, რომელთა შესაბამისობას ადგენს საბჭო. ოფიციალური
რეცენზენტი არ შეიძლება იყოს: სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე ან
მდივანი, დოქტორანტის მიერ შესრულებული რომელიმე ნაშრომის თანაავტორი; დაუშვებელია,
რომ ორივე ოფიციალური რეცენზენტი იყოს რომელიმე ორგანიზაციის ერთი და იმავე
სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომელი;

020 წლის 6 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, მონაწილეობდაერთ საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაში. ფინანსური დავალიანება არ აქვს. სადისერტაციო ნაშრომი
გატარებული იყო პლაგიატისარსებობაზე. შედეგები ასეთია: მსგავსების კოეფიციენტი 1
– 5,69%, მსგავსების კოეფიციენტი 2 – 2,58%, რაც შეესაბამება „სტუ-ში შესრულებული
ნაშრომის პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესის“ მოთხოვნებს (§2, პუნქტი 3 და 4), ანუ
ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმების შედეგი დადებითია.დანარჩენი საბუთებიც ასევე

წესრიგშია.სამწევრიანი კომისიის გადაწყვეტილებით
(შემადგენლობა)პროფესორიტარიელ კვიციანი,პროფესორი მურმან კუბლაშვილი და
პროფესორი დემური ტაბატაძედოქტორანტი დაშვებულია საჯარო დაცვაზე.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის შედეგად შესაძლებელია დოქტორანტს,
სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარის წარდგენით, დაცვისათვის რეცენზენტებად
დაუმტკიცდეს: პროფესორითემურ მელქაძე (სტუ), პროფესორი თენგიზ
შუბლაძე(ნაგებობების,სპეციალურისისტემების,საინჟინრო უზრუნველყოფის
ინსტიტუტი,სტუ) დაცვის თარიღი 2020 წლის 24 ივლისი 13 00 სთ, სტუ-ს პირველი
კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508
აზრი გამოთქვეს: პროფესორიტარიელ კვიციანი,პროფესორი მურმან კუბლაშვილი და
პროფესორი დემური ტაბატაძე,რომლებმაც აღნიშნეს სადისერტაციო
ნაშრომისდოკუმენტაციის ცალკეული, მცირე ხარვეზები და მათი გათვალისწინების
შემდეგ შესაძლებლად მიიჩნიეს დოქტორანტ მურთაზ გუჯეჯიანის:(01011003222 )
სადისერტაციო თემის :"საქართველოს საგანგებო სიტუაციებზე გაერთიანებული რესურსებით
რეაგირება,მართვის უნივერსალური მოდელის შექმნა და გამოყენება. საჯაროდაცვაზეგატანა.

დაადგინეს: დოქტორანტ მურთაზ გუჯეჯიანის:(01011003222 ) სადისერტაციო თემის
:"საქართველოს საგანგებო სიტუაციებზე გაერთიანებული რესურსებით რეაგირება,მართვის
უნივერსალური მოდელის შექმნა და გამოყენება". დაცვისათვის რეცენზენტებად

დამტკიცდეს.პროფესორითემურ მელქაძე (სტუ), პროფესორი თენგიზ
შუბლაძე(ნაგებობების,სპეციალურისისტემების,საინჟინრო უზრუნველყოფის
ინსტიტუტი,სტუ) დაცვის თარიღი 2020 წლის 24 ივლისი 13 00 სთ, სტუ-ს პირველი
კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508

მოისმინეს:2საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომრომ 2020 წლის 6 ივნისს სადისერტაციო
საბჭოში შემოვიდა სადოქტორო პროგრამა "სამხედრო ინჟინერია"დოქტორანტის–ირაკლი
ბუიშვილის, (20001021893.) განცხადება სადისერტაციო თემის: „თანამედროვე პირობებში
საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო მომზადების ძირითადი პრინციპები და
პრიორიტეტები“.საჯარო დაცვისათვის,. ხელმძღვანელი:ელგუჯა მეძმარიაშვილი. იგი
ჩაირიცხა 12.10.2016 (ბრძ. №3444/05სამშენებლო 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 2.69%
მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის 1.58%. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში
დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია,.სამწევრიანი კომისიის

გადაწყვეტილებით (შემადგენლობა:პროფესორინუგზარ რურუა,,პროფესორი მირიან
ყალაბეგიშვილი პროფესორი და თამაზ შილაკაძე

დოქტორანტი დაშვებულია საჯარო დაცვაზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
ანალიზის შედეგად შესაძლებელია დოქტორანტს, სადისერტაციო საბჭოს
თავჯდომარის წარდგენით, დაცვისათვის რეცენზენტებად დაუმტკიცდეს: პროფესორი
ბიჭიკო სურგულაძე (სტუ), პროფესორი ზურაბ ლაოშვილი(აგრარული მეცნიერებათა
და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი,სტუ)დაცვის თარიღი–2020 წლის
23ივლისსი 1500 სთ., სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ.
508.
აზრი გამოთქვეს :პროფესორინუგზარ რურუა,,პროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი
პროფესორი და თამაზ შილაკაძე ,რომლებმაც აღნიშნეს სადისერტაციო

ნაშრომისდოკუმენტაციის ცალკეული, მცირე ხარვეზები და მათი გათვალისწინების
შემდეგ შესაძლებლად მიიჩნიეს დოქტორანტ –ირაკლი ბუიშვილის, (20001021893.)
სადისერტაციო თემის: „თანამედროვე პირობებში საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო
მომზადების ძირითადი პრინციპები და პრიორიტეტები“.საჯარო დაცვაზე გატანა.

დაადგინეს: დოქტორანტ –ირაკლი ბუიშვილის, (20001021893.) სადისერტაციო თემის:
„თანამედროვე პირობებში საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო მომზადების ძირითადი

პრინციპები და პრიორიტეტები“.დაცვისათვის რეცენზენტებად დამტკიცდეს პროფესორი

ბიჭიკო სურგულაძე (სტუ), პროფესორი ზურაბ ლაოშვილი(აგრარული მეცნიერებათა
და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი,სტუ)დაცვის თარიღი–2020 წლის
23ივლისსი 1500 სთ., სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ.
508.
მოისმინეს:3საუნივერსიტეტო სადისერტაციო

საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის

პროფესორ

დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომრომ 2020 წლის 6 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

ჩაირიცხა12.10.2016 (ბრძ. №3444/05) სამშენებლო ფაკულტეტის

პრინციპები

მეძმარიაშვილი.

და
იგი

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
3.69%
მსგავსების
კოეფიციენტი
2
არის
2.28%.
პლაგიატზე
შემოწმების
ანგარიში
დადებითია.დანარჩენი

საბუთები

ასევე

წესრიგშია,

,.სამწევრიანი

კომისიის

გადაწყვეტილებით (შემადგენლობა:პროფესორიპროფესორი მ.წიქარიშვილი, პროფესორი
ბიჭიკო სურგულაძე და პროფესორი თამაზ .ბაციკაძე

დოქტორანტი დაშვებულია საჯარო დაცვაზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
ანალიზის შედეგად შესაძლებელია დოქტორანტს, სადისერტაციო საბჭოს
თავჯდომარის წარდგენით, დაცვისათვის რეცენზენტებად დაუმტკიცდეს: პროფესორი
ნოდარ სანიკიძე (სტუ),პროფესორი გრიგორ დანელია (ნაგებობების, სპეციალური
სისტემების, საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი,სტუ) დაცვის თარიღი 2020 წლის
24 ივლისი 15 00 სთ, სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ.
508
სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.
აზრი გამოთქვეს:პროფესორიპროფესორი მ.წიქარიშვილი, პროფესორი ბიჭიკო სურგულაძე
და პროფესორი თამაზ .ბაციკაძე, რომლებმაც აღნიშნეს სადისერტაციო

ნაშრომისდოკუმენტაციის ცალკეული, მცირე ხარვეზები და მათი გათვალისწინების
შემდეგ შესაძლებლად მიიჩნიეს დოქტორანტ –დავით მაისურაძის( 01021008656)
სადისერტაციო თემის: „თანამედროვე პირობებში საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო
მომზადების ძირითადი პრინციპები და პრიორიტეტები“.

დაადგინეს: დოქტორანტ –დავით მაისურაძის( 01021008656) სადისერტაციო თემის:
„თანამედროვე პირობებში საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო მომზადების ძირითადი
პრინციპები და პრიორიტეტები“..დაცვისათვის რეცენზენტებად დამტკიცდეს პროფესორი

ნოდარ სანიკიძე (სტუ),პროფესორი გრიგორ დანელია (ნაგებობების, სპეციალური
სისტემების, საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი,სტუ) დაცვის თარიღი 2020 წლის
24 ივლისი 15 00 სთ, სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ.
508
მოისმინეს:4.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის 6 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 2017 წლის 13 ოქტომბრის ბრძანება № 3500/0 5სამშენებლო 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 6.09 % მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის 3.60 %. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში
დადებითია.დანარჩენი საბუთები ასევე წესრიგშია, ,.სამწევრიანი კომისიის

გადაწყვეტილებით (შემადგენლობა:პროფესორიპროფესორი არჩილ ჩიქოვანი,,პროფესორი
მარინა ჯავახიშვილი , პროფესორი თამაზ ხმელიძე დოქტორანტი დაშვებულია საჯარო

დაცვაზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის შედეგად შესაძლებელია
დოქტორანტს, სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარის წარდგენით, დაცვისათვის
რეცენზენტებად დაუმტკიცდეს: ასოცირებული პროფესორი ალეკო ლებანიძე (სტუ),
პროფესორი ოთარ ჩაკვეტაძე( ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი). დაცვის თარიღი–
2020 წლის 21 ივლისი 1300 სთ., სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე
სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.

აზრი გამოთქვეს:პროფესორიპროფესორი არჩილ ჩიქოვანი,,პროფესორი მარინა ჯავახიშვილი
, პროფესორი თამაზ ხმელიძე,რომლებმაც აღნიშნეს სადისერტაციო ნაშრომის

დოკუმენტაციის ცალკეული, მცირე ხარვეზები და მათი გათვალისწინების შემდეგ
შესაძლებლად მიიჩნიეს დოქტორანტ რევაზ სიხარულიძის(01023007929)
სადისერტაციო თემის „შენობათა სართულშუა გადახურვის ფილისა და შემომზღუდავი

კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტა ენერგოეფექტური და ბგერაგაუმტარი
ასაწყობი ელემენტების გამოყენებით“ საჯარო დაცვისათვის.
დაადგინეს: დოქტორანტ რევაზ სიხარულიძის (01023007929) სადისერტაციო თემის
„შენობათა სართულშუა გადახურვის ფილისა და შემომზღუდავი კედლების
კონსტრუქციული გადაწყვეტა ენერგოეფექტური და ბგერაგაუმტარი ასაწყობი
ელემენტების გამოყენებით“დაცვისათვის რეცენზენტებად დამტკიცდეს ასოცირებული
პროფესორი ალეკო ლებანიძე (სტუ), პროფესორი ოთარ ჩაკვეტაძე( ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტი). დაცვის თარიღი–2020 წლის 21 ივლისი 1300 სთ., სტუ-ს პირველი
კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.

მოისმინეს:5.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო

საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის

პროფესორ

დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის

6 ივნისს

საბჭოში

დოქტორქნტი:

შემოვიდა

სადოქტორო

კანდელაკის(.01011081189)
წყალსაცავების

პროგრამა

განცხადება

"მშენებლობა"

სადისერტაციო

სედიმენტაციურ-აბრაზიული

დაცვისათვის.ხელმძღვანელი:

თემის

სადისერტაციო

ნოდარ

“საქართველოს

პროცესების

მთის

კვლევა“საჯარო

ასოცირებული პროფესორი შორენა კუპრეიშვილი

იგი

ჩაირიცხა2017 წლის 13 ოქტომბრის ბრძანება № 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

დადებითად,
ის

შეფასების)

შემთხვევაში

მსგავსების

4.79 % მსგავსების კოეფიციენტი 2 არის

დადებითია.დანარჩენი

გადაწყვეტილებით

საბუთები

ასევე

სადისერტაციო

ნაშრომი

კოეფიციენტი

შეფასდა
1არ

4.60 %. პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში
წესრიგშია,

,.სამწევრიანი

(შემადგენლობა:პროფესორიპროფესორი

კომისიის
მირიან

ყალაბეგიშვილი,,,პროფესორი

ალექსანდრე

დვალიშვილი.დოქტორანტი

დაშვებულია

ბაგრატიონ-დავითაშვილი,

საჯარო

დაცვაზე.

ტ.მ.კ.

ვიტალი

წარმოდგენილი

დოკუმენტაციის ანალიზის შედეგად შესაძლებელია დოქტორანტს, სადისერტაციო
საბჭოს თავჯდომარის წარდგენით, დაცვისათვის რეცენზენტებად დაუმტკიცდეს:
პროფესორი ირმა ინაშვილი (სტუ), პროფესორი გივი გავარდაშვილი (მოწვეული
რეცენზენტი.მირცხულავას

წყალთამეურნეობის

თარიღი 2020 წლის 21 ივლისი

ინსტიტუტი,დირექტორი)

დაცვის

1300 სთ, სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე

სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.
აზრი გამოთქვეს: პროფესორიპროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი,,,პროფესორი ალექსანდრე
ბაგრატიონ-დავითაშვილი,

ტ.მ.კ.

ვიტალი

დვალიშვილი

,რომლებმაც

აღნიშნეს

სადისერტაციო ნაშრომის დოკუმენტაციის ცალკეული, მცირე ხარვეზები და მათი
გათვალისწინების

შემდეგ

შესაძლებლად

მიიჩნიეს

დოქტორანტ

ნოდარ

კანდელაკის(.01011081189) სადისერტაციო თემის “საქართველოს მთის წყალსაცავების
სედიმენტაციურ-აბრაზიული პროცესების კვლევა“ საჯარო დაცვისათვის.

დაადგინეს:
დოქტორანტ ნოდარ კანდელაკის(.01011081189) სადისერტაციო თემის
“საქართველოს
მთის
წყალსაცავების
სედიმენტაციურ-აბრაზიული
პროცესების
კვლევა“დაცვისათვის რეცენზენტებად დამტკიცდეს პროფესორი ირმა ინაშვილი (სტუ),
პროფესორი

გივი

გავარდაშვილი

(მოწვეული

რეცენზენტი.მირცხულავას

წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი,დირექტორი) დაცვის თარიღი 2020 წლის 21 ივლისი
1300 სთ, სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.
მოისმინეს:6.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის 6 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 ჩაირიცხა2017 წლის 13 ოქტომბრის ბრძანება № 3500/05სამშენებლო 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, ,.სამწევრიანი კომისიის

გადაწყვეტილებით (შემადგენლობა:ნუგზარ რურუა,პროფესორიტარიელ კვიციანი,
პროფესორიარჩილ ჩიქოვანი) დოქტორანტი დაშვებულია საჯარო დაცვაზე.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის შედეგად შესაძლებელია დოქტორანტს,
სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარის წარდგენით, დაცვისათვის რეცენზენტებად
დაუმტკიცდეს: პროფესორი მალხაზ წიქარიშვილი(სტუ), პროფესორი დავით
რამიშვილი (სამხატვრო აკადემია)დაცვის თარიღი–2020 წლის 21 ივლისი 15 00 სთ., სტუს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.
აზრი გამოთქვეს:პროფესორი ნუგზარ რურუა,პროფესორი ტარიელ კვიციანი,
პროფესორიარჩილ ჩიქოვანი,რომლებმაც აღნიშნეს სადისერტაციო ნაშრომის
დოკუმენტაციის ცალკეული, მცირე ხარვეზები და მათი გათვალისწინების შემდეგ
შესაძლებლად მიიჩნიეს დოქტორანტ გიორგი მამარდაშვილის(0100805185)
სადისერტაციო თემის" ქართული საკულტო ძეგლების აღდგენა-გაძლიერების
კონსტრუქციული ღონისძიებები"საჯარო დაცვისათვის.
ხელმძღვანელები: საჯარო დაცვისათვის.

დაადგინეს: დოქტორანტ გიორგი მამარდაშვილის(0100805185) სადისერტაციო თემის"
ქართული საკულტო ძეგლების აღდგენა-გაძლიერების კონსტრუქციული
ღონისძიებები"საჯარო დაცვისათვის.
ხელმძღვანელები: დაცვისათვის რეცენზენტებად დამტკიცდეს პროფესორი მალხაზ

წიქარიშვილი(სტუ), პროფესორი დავით რამიშვილი (სამხატვრო აკადემია)დაცვის
თარიღი–2020 წლის 21 ივლისი 15 00 სთ., სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე
სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.
მოისმინეს:7.საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობის" მდივნის პროფესორ
დემური ტაბატაძის ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ 2020 წლის 6 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 2017 წლის 13
ოქტომბრის ბრძანება № 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, ,.სამწევრიანი კომისიის გადაწყვეტილებით

(შემადგენლობა:პროფესორი ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი,პროფესორი დავით
გორგიძე და პროფესორი ირმა ინაშვილი

ი) დოქტორანტი დაშვებულია საჯარო დაცვაზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
ანალიზის შედეგად შესაძლებელია დოქტორანტს, სადისერტაციო საბჭოს
თავჯდომარის წარდგენით, დაცვისათვის რეცენზენტებად დაუმტკიცდეს: პროფესორი
ჯონი გიგინეიშვილი (სტუ), პროფესორი გივი გავარდაშვილი (მოწვეული
რეცენზენტი.მირცხულავას წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი,დირექტორი).დაცვის
თარიღი–2020 წლის 10ივლისი , 1600 სთ., სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე
სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.
აზრი გამოთქვეს:ნ. რურუამ,ლ. ზამბახიძემ,რომლებმაც აღნიშნეს სადისერტაციო
ნაშრომის დოკუმენტაციის ცალკეული, მცირე ხარვეზები და მათი გათვალისწინების
შემდეგ შესაძლებლად მიიჩნიეს დოქტორანტ მანანა ნანიტაშვილი ( პ.ნ.01005012056)
სადისერტაციო თემის" "ღვარცოფ საწინააღმდეგო ნაგებობებში კომპოზიტური მასალების
გამოყენების შესახებ"საჯარო დაცვისათვის.

დაადგინეს: დოქტორანტ მანანა ნანიტაშვილის ( პ.ნ.01005012056) სადისერტაციო თემის"
"ღვარცოფ საწინააღმდეგო ნაგებობებში კომპოზიტური მასალების გამოყენების
შესახებ"დაცვისათვის რეცენზენტებად დამტკიცდეს პროფესორი ჯონი გიგინეიშვილი

(სტუ), პროფესორი გივი გავარდაშვილი (მოწვეული რეცენზენტი.მირცხულავას
წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი,დირექტორი).დაცვის თარიღი–2020 წლის 10ივლისი ,
1600 სთ., სტუ-ს პირველი კორპუსი, მეხუთე სართული,ბიბლიოთეკა, აუდ. 508.

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობა"
თავმჯდომარე:

ლევან კლიმიაშვილი

მდივანი:

დემურ ტაბატაძე

