
№  საფეხური პროგრამის დასახელება საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა

სწავლების საფასური

(ლარებში)

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 

(არსებობის შემთხვევაში)

1 ბაკალავრიატი აგროინჟინერია ინჟინერიის ბაკალავრი/ აგროინჟინერიაში 7 2250

2 ბაკალავრიატი სამთო და გეოინჟინერია სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი 10 2250

3 ბაკალავრიატი ბიოსამედიცინო ინჟინერია
ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის 

და მართვის სისტემების ბაკალავრი 
5 2250

4 ბაკალავრიატი გეოლოგია გეოლოგიის ბაკალავრი 5 2250

5 ბაკალავრიატი
ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები 

(რუსულენოვანი)
სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი 5 2250

6 ბაკალავრიატი არქიტექტურა არქიტექტურის ბაკალავრი 10 2250

7 ბაკალავრიატი ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 

ეკონომიკაში 
60 2250

8 ბაკალავრიატი მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
 სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 

მასობრივ კომუნიკაციაში 
30 2250

9 ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობები
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 

საერთაშორისო ურთიერთობებში 
70 2250

10 ბაკალავრიატი ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის 

ბაკალავრი 
20 2250

11 ბაკალავრიატი ტელეკომუნიკაცია
ინჟინერიის ბაკალავრი 

ტელეკომუნიკაციაში
20 2250

12 ბაკალავრიატი ინფორმატიკა ინფორმატიკის ბაკალავრი 20 2250

13 ბაკალავრიატი მათემატიკა მათემატიკის ბაკალავრი 5 2250

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

თამარ წერეთელი. ტელ :592 23 19 91

თბილისი, კოსტავას 77

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

მისამართი



14 ბაკალავრიატი საინჟინრო ფიზიკა საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი 5 2250

15 ბაკალავრიატი
მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ 

ინჟინერინგი

ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის 

და მართვის სისტემების ბაკალავრი 
5 2250

16 ბაკალავრიატი საინჟინრო გეოდეზია
საინჟინრო გეოდეზიისა და 

გეოინფორმატიკის ბაკალავრი 
5 2250

17 ბაკალავრიატი მშენებლობა ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში 10 2250

18 ბაკალავრიატი მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია
მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის 

ბაკალავრი 
5 2250

19 ბაკალავრიატი სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია
სამრეწველო ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის ბაკალავრი 
5 2250

20 ბაკალავრიატი ტრანსპორტი ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში 20 2250

21 ბაკალავრიატი ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 150 2250

22 ბაკალავრიატი ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის 

ბაკალავრი 
10 2250

23 ბაკალავრიატი სასურსათო ტექნოლოგია სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი 20 2250

24 ბაკალავრიატი გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება
გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების 

ბაკალავრი
20 2250

25 ბაკალავრიატი ფარმაცია ფარმაციის ბაკალავრი 40 2250

26 ბაკალავრიატი მეტალურგია ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში 10 2250

27 ბაკალავრიატი მასალათმცოდნეობა
ინჟინერიის ბაკალავრი 

მასალათმცოდნეობაში 
10 2250

28 ბაკალავრიატი
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და 

ტექნოლოგიები

სამრეწველო 

ინჟინერიისდატექნოლოგიისბაკალავრი 
5 2250

29 ბაკალავრიატი სატყეო საქმე სატყეო საქმის ბაკალავრი 10 2250



30 ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი ურთიერთობები სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი 30 2250

31 ბაკალავრიატი საჯარო მმართველობა
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

ფინანსებში 
50 2250

32 ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 250 2250

33 ბაკალავრიატი ევროპისმცოდნეობა ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი 10 2250

34 ბაკალავრიატი მშენებლობის მენეჯმენტი მენეჯმენტის ბაკალავრი 20 2250

35 ბაკალავრიატი ლოჯისტიკა (ქართულ და გერმანულენოვანი) ტრანსპორტის ბაკალავრი 5 2250

36 ბაკალავრიატი
სამშენებლო-სატრანსპორტო ტექნოლოგიური 

საშუალებები

მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის 

ბაკალავრი
10 2250

37 ბაკალავრიატი არქეოლოგია არქეოლოგიის ბაკალავრი 10 2250

38 ბაკალავრიატი საგზაო ინჟინერია ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში 5 2250

39 ბაკალავრიატი სასტუმრო მომსახურება ტურიზმის ბაკალავრი 100 2250

40 ბაკალავრიატი გეოინფორმატიკა
საინჟინრო გეოდეზიისა და 

გეოინფორმატიკის ბაკალავრი 
5 2250

41 ბაკალავრიატი
საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა

გარემოს ინჟინერიის  და უსაფრთხოების  

ბაკალავრი 
10 2250

42 ბაკალავრიატი არქიტექტურა (რუსულენოვანი) არქიტექტურის ბაკალავრი 10 2250

43 ბაკალავრიატი სამართალი სამართლის ბაკალავრი 270 2250

44 ბაკალავრიატი საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები საჯარო მმართველობის ბაკალავრი 10 2250

45 ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 5 2250



46 ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა (რუსულენოვანი)
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 

ჟურნალისტიკაში 
15 2250

47 ბაკალავრიატი დიზაინი (ინგლისურენოვანი) ხელოვნების ბაკალავრი 10 2250

48 ბაკალავრიატი მშენებლობა (რუსულენოვანი) ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში 10 2250

49 ბაკალავრიატი საინჟინრო მენეჯმენტი მენეჯმენტის ბაკალავრი 20 2250

50 ბაკალავრიატი აგრონომია ბაკალავრი აგრონომიაში 5 2250

51 ბაკალავრიატი ქიმია ქიმიის ბაკალავრი 10 2250

52 ბაკალავრიატი
სასურსათო პროდუქტების წარმოების 

ინჟინერია

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის 

ბაკალავრი 
20 2250

53 მაგისტრატურა ქიმია ქიმიის მაგისტრი 2 2250

54 მაგისტრატურა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის 

მაგისტრი 
2 2250

55 მაგისტრატურა საინჟინრო ეკოლოგია

გარემოს  ინჟინერიისა და უსაფრთხოების 

მაგისტრი  საინჟინრო ეკოლოგიის 

სპეციალიზაციით 

2 2250

56 მაგისტრატურა ტრანსპორტი

ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში 

არჩეული სამაგისტრო თემატიკის 

შესაბამისი სპეციალიზაციით

2 2250

57 მაგისტრატურა საჯარო მმართველობა საჯარო მმართველობის მაგისტრი 5 2250

58 მაგისტრატურა ეკონომიკა ეკონომიკის მაგისტრი 20 2250

59 მაგისტრატურა საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი 10 2250

60 მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 50 2250

61 მაგისტრატურა ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 

არჩეული სამაგისტრო თემატიკის 

შესაბამისი სპეციალიზაციით 

2 2250



62 მაგისტრატურა ტელეკომუნიკაცია ინჟინერიის მაგისტრი ტელეკომუნიკაციაში 5 2250

63 მაგისტრატურა
ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები

ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის 

მაგისტრი 
5 2250

64 მაგისტრატურა მასალათმცოდნეობა მასალათმცოდნეობის მაგისტრი 2 2250

65 მაგისტრატურა მეტალურგია ინჟინერიის მაგისტრი მეტალურგიაში 2 2250

66 მაგისტრატურა სასურსათო ტექნოლოგია სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი 10 2250

67 მაგისტრატურა ფარმაცია ფარმაციის მაგისტრი 2 2250

68 მაგისტრატურა საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი) საჯარო მმართველობის მაგისტრი 5 2250

69 მაგისტრატურა ევროპისმცოდნეობა ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი 10 2250

70 მაგისტრატურა არქეოლოგია. არქეოლოგიის მაგისტრი 10 2250

71 მაგისტრატურა აგრობიზნესის მენეჯმენტი. 6 2250

72 მაგისტრატურა სასტუმრო მომსახურების მართვა. ტურიზმის მაგისტრი 20 2250

73 მაგისტრატურა სამართალი სამართლის მაგისტრი 20 2250

74 მაგისტრატურა ლოჯისტიკა სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მაგისტრი 2 2250

75 მაგისტრატურა სატყეო საქმე სატყეო საქმის მაგისტრი 3 2250

76 მაგისტრატურა საგზაო ინჟინერია  ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში 2 2250

77 მაგისტრატურა
ბიზნესის ადმინისტრირება 

(ინგლისურენოვანი)
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 5 2250



78 მაგისტრატურა მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა.
სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი 

მასობრივ კომუნიკაციაში 
10 2250

79 მაგისტრატურა საზოგადოებრივი ურთიერთობები
საზოგადოებრივი ურთიერთობების 

მაგისტრი 
35 2250

80 მაგისტრატურა საბანკო პროცესების მართვა
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 

ფინანსებში 
30 2250

81

ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა
25 2250


