სსიპ – დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

დამატებითი პროგრამის სახელწოდება

საერთო საჯარისო მართვა

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური

უმაღლესი აკადემიური განათლების I საფეხური

პროგრამის ტიპი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
სწავლების ენა

დამატებითი პროგრამა (minor)
72 ECTS
ქართული
დამატებითი პროგრამის ,,საერთო საჯარისო მართვა“ მიზანია იუნკერებს
მისცეს ფართო ცოდნა სამხედრო სფეროში, მოამზადოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის
აკადემიის მისიის შესაბამისად შეიარაღებული ძალების და ქვეყნის
ერთგული და ღირსეული სამსახურისთვის უმაღლესი აკადემიური და
სამხედრო განათლების, მაღალი ეთიკის, მტკიცე მორალის და ლიდერის
თვისებების მქონე ოფიცერთა კორპუსი, მომავალზე ორიენტირებული
ქვედანაყოფის მეთაურები, რომელთაც ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული)

დამატებითი პროგრამის მიზანი

და დარგობრივი კომპეტენციები, ასევე მტკიცე ხასიათი და დროულად
სათანადო გადაწყვეტილების მიღების უნარი, რაც საშუალებას მისცემს
მათ თავიანთი კომპეტენტურობიდან გამომდინარე წარმატებით
გაართვან თავი მათზედ დაკისრებულ დავალებებსა და ამოცანებს,
დაიმკვიდრონ თავი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და აქტიური
მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნისა და შეიარაღებული ძალების
გაძლიერებასა და აღმშენებლობაში.
წარმოდგენილი პროგრამის ,,საერთო საჯარისო მართვა“ ამოცანაა
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სასწავლო პროცესის ისეთი ორგანიზება, რომლის საფუძველზეც
იუნკერები მომზადდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების
ოფიცრის საწყისი სამხედრო განათლების სტანდარტების
გათვალისწინებით. იგი ასევე ორიენტირებული იქნება
კურსდამთავრებულთა შემდგომ პროფესიულ ზრდაზე, კერძოდ,

სამხედრო განათლების კონცეფციის საფეხურებრივი განათლების
სისტემის შესაბამისად, ოფიცრის ძირითადი სამხედრო
განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო
პროგრამებზე.

სწავლის შედეგები:
კურსდამთავრებულმა იცის:

ცოდნა და
გაცნობიერება

 ოცეულის საერთო საჯარისო ტაქტიკის საფუძვლები;
 ოცეულის თავდასხმითი და თავდაცვითი ოპერაციების საფუძვლები;
 საპატრულო ოპერაციების შესრულების საფუძვლები;
 ოპერაციების დაგეგმვა, საერთო საჯარისო ქვედანაყოფებისა და ელემენტების ინტეგრირებით,
შეიარაღებული კონფლიქტების სამართლის ნორმებისა და საქართველოს კონსტიტუციის
ფარგლებში;
 სამხედრო სამართლის კანონები;
 ქვედანაყოფის მართვის პროცედურები;
 ადმინისტრაციულ დოკუმენტებთან მუშაობისა და კოლექტიური დავალებების შესრულების წესები.

აქვს სფეროს ფართო
ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.





დაკისრებული დავალების შესრულების მიზნით, დაქვემდებარებულთა გაძღოლა/ლიდერობა;
ფუნდამენტალური სამხედრო უნარ-ჩვევებისა და ზოგადი სამხედრო თეორიის დემონსტრირება;
ოპერაციების განხორციელება შეიარაღებული კონფლიქტების სამართლის კანონების
გათვალისწინებით;
 ოცეულის თავდასხმითი და თავდაცვითი ოპერაციების დაგეგმვა და შესრულება გარემოს ნებისმიერ
პირობებში;.
 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის, საარტილერიო ცეცხლის გამოძახებისა და ჯავშანტექნიკის
გამოყენება ოცეულის მეთაურის კომპეტენციის ფარგლებში;
 ოცეულის ოპერატიული ბრძანებების შემუშავება, გაცემა და აღსრულება;
 ოცეულის ზომის ქვედანაყოფის სამართლებრივი და ტაქტიკურ-ტექნიკური მართვა,
მშვიდობიანობისა და ომიანობის პერიოდში.ბრძოლების მოკლე ანალიზის გაკეთება;
 ანტიკორუფციული პრინციპების დაცვა;
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 გენდერული პრინციპების დაცვა.

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის
უნარი

ღირებულებები

სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების
შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული
მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით,
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.
იდეების, არსებული
პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის
ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად
გამოყენება.

კურსდამთავრებულს შეუძლია:



შესწავლილი საკითხების ცოდნისა და გაცნობიერების შედეგად, სიტუაციების ანალიზი,
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და გადაწყვეტილების მიღება;
მასზედ დაკისრებული ამოცანის ანალიზი, ხელთ არსებული შესაძლებლობებისა და ვითარებიდან
გამომდინარე დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება და გადაწყვეტილების მიღება ოცეულის
მეთაურის კომპეტენციის ფარგლებში.

კურსდამთავრებულს შეუძლია:








გუნდური მუშაობისას წევრებს შორის კომუნიკაცია;
საკუთარი გადაწყვეტილებების ფორმულირება პროფესიულ სფეროში დამკვიდრებული
ტერმინოლოგიის და ლექსიკური კონსტრუქციების გამოყენებით, მათი ადექვატური, ზეპირი, თუ
წერილობითი გადაცემა როგორც ზემდგომებისთვის, ისე დაქვემდებარებულებისთვის;
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;
საერთო საჯარისო ბრძოლის კავშირით უზრუნველყოფა;
ქვედანაყოფის მართვის პროცედურების შესრულების შედეგად ოპერატიული ბრძანების
გამოცემისას სათანადო კომუნიკაციის დამყარება;
მიზნობრივ აუდიტორიასთან ურთიერთობა და ცოდნის წარმოჩენა.

საკუთარი სწავლის
პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების დადგენა.

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

ღირებულებების
ფორმირების პროცესში მონაწილეობა
და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

კურსდამთავრებულს შეუძლია:









საკუთარი ქვედანაყოფის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მის მიმართ წაყენებული
მოთხოვნების თანმიმდევრული და მრავალმხრივად შეფასება და თვითგანვითარების
დაგეგმვა;
ცოდნის გაღრმავების მიზნით იმ ძირითადი საკითხების, უნარებისა და მიმართულებების
განსაზღვრა, რაც საშუალებას მისცემს ეფექტურად მართოს ოცეულის ზომის ქვედანაყოფი;

სამხედრო თავაზიანობისა და სუბორდინაციის ნორმების დამკვიდრება;
სამხედრო დისციპლინით განსაზღვრული წესებისადმი პატივისცემა, როგორც სახელმწიფო
ძლიერების საფუძველი;
მაღალი თვითშეგნება, როგორც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცრისა, ნებისმიერ
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გარემო პირობებში, თუნდაც სიცოცხლის ფასად ემსახუროს სამშობლოს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

შეფასების სისტემა:

დამატებით პროგრამაში–,,საერთო საჯარისო მართვა“
გამოყენებულია სწავლება-სწავლის აპრობირებული მეთოდები და
აქტივობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროგრამით
გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. ესენია: საველე
გასვლები, დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, პრობლემაზე
დაფუძნებული სწავლება, თანამშრომლობითი სწავლება,
შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, როლური და
სიტუაციური თამაშები, ანალიზი , ახსნა-განმარტებითი მეთოდი და
სხვ.
ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესის დამტკიცების
შესახებ“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და საქართველოს თავდაცვის
მინისტრის 2014 წლის 8 სექტემბრის #1259 ბრძანებით
დამტკიცებული „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამხედრო სასწავლო
დაწესებულებებში გამოცდების ჩატარებისა და შეფასების
ინსტრუქცია“ შესაბამისად;
იუნკერთა ცოდნის შეფასება ხდება 100 - ქულიანი სისტემით.
საბოლოო (შემაჯამებელი) შეფასება მოიცავს შუალედურ შეფასებებს
და დასკვნით (დასკვნითი გამოცდის) შეფასებას. შეფასების
თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს აქვს თავისი ხვედრითი წილი
შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა). დასკვნითი გამოცდა
სავალდებულოა.
ცოდნის შეფასების მეთოდები, კომპონენტები და კრიტერიუმები
გაწერილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში და ითვალისწინებს
კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკას.
დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა იუნკერს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის
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მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება მინიმუმ 51
ქულა. საბოლოო (შემაჯამებელი) შეფასება წარმოადგენს
შუალედური და დასკვნითი შეფასების ჯამს.
შეფასების სისტემა ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით
შეფასებას:
ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა; ;
ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა
დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70
ქულა;
ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60 ქულა ;
და ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც
ნიშნავს, რომ იუნკერს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე
ერთხელ გასვლის უფლება;
ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც
ნიშნავს, ჩაიჭრა. იუნკერის სტატუსის შეწყვეტის საკითხს
განიხილავს აკადემიური საბჭო.
იუნკერს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე სასწავლო
კურსში - FX-შეფასების მიღების შემთხვევაში დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში;

განსაკუთრებული პირობა:

დამატებითი პროგრამის „საერთო საჯარისო მართვა“ სწავლის
შედეგებზე გასასვლელად აუცილებელია იუნკერის ფიზიკური
მომზადება შეესაბამებოდეს „შეიარაღებულ ძალებში ფიზიკური
მომზადების დონის დასადგენი ტესტირების ჩატარებისა და
შეფასების წესი“-თ განსაზღვრულ სტანდარტებს. იუნკერები
დადგენილი პერიოდულობით (სემესტრში არანაკლებ ერთხელ)
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ჩააბარებენ ფიზიკური მომზადების დონის დასადგენ ტესტირებას
აღნიშნული წესის შესაბამისად. არადამაკმაყოფილებელი შედეგის
მიღების შემთხვევაში იუნკერი ვალდებულია გადააბაროს
ტესტირება მოსამზადებელი პერიოდის დასრულებიდან - 1 (ერთი)
თვის ვადაში. განმეორებით უარყოფითი შეფასების მიღების
შემთხვევაში აკადემიური საბჭო განიხილავს იუნკერის სტატუსის
შეწყვეტის საკითხს.
საცეცხლე მომზადების „ჩასათვლელი (ალტერნატიული
საკვალიფიკაციო) სროლის სავარჯიშო“-ს შესრულებაში ნული
ქულის მიღების შემთხვევაში, იუნკერს შედეგების გამოცხადებიდან
მინიმუმ 5 დღეში და არაუგვიანეს დასკვნითი გამოცდების
დაწყებამდე მიეცემა გადაბარების უფლება. სავარჯიშოში დადებითი
შეფასების მიღება (რომელიც მითითებულია შესაბამისი სემესტრის
სამხედრო საქმეში) არის დასკვნით გამოცდაზე დაშვების
წინაპირობა.

დასაქმების სფეროები:

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორცილებელელი
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები
იუნკერებს მისცემს წარმატებული სამხედრო კარიერის
ფორმირების საშუალებას. კურსდამთავრებულებს ბაკალავრის
აკადემიურ ხარისხთან ერთად ენიჭებათ ოფიცრის წოდება.
კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან სამხედრო სექტორში,
კერძოდ: საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო
ქვედანაყოფებსა და უზრუნველყოფის სამსახურებში, საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროში, თავდაცვისა და უსაფრთხოების,
სამხედრო პროფილის სხვა ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში.
პროგრამა ხორციელდება სსიპ – დავით აღმაშენებლის სახელობის
საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაზაზე, რომელიც
მოიცავს სასწავლო და დამხმარე დანიშნულების შემდეგ შენობა–
ნაგებობებს: თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი
სასწავლო აუდიტორიები, ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა
(ბეჭდური და ელექტრონული ფონდით), აკადემიური პერსონალის
სამუშაო ოთახები, კომპიუტერული რესურს–ცენტრები,
სიმულაციური ცენტრი, სამხედრო პოლიგონი, სპორტული
დარბაზი, სატრენაჟორო, სარბენი ბილიკები, რეკრეაციული ცენტრი,
სასადილო, ლაზარეთი და სხვ. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის
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თითოეული სასწავლო კორპუსი, ლაბორატორია, ბიბლიოთეკა
აღჭურვილია სათანადო ინვენტარით, როგორიცაა მერხი, დაფა,
ვიდეო–პროექტორი, კომპიუტერები და სხვ.
იუნკერთა სასწავლო და საოფისე ინვენტარით მომარაგების, კვების,
განთავსების, სამხედრო აღჭურვის ხარჯების, აგრეთვე აკადემიური
და სხვა მომსახურე პერსონალის სამუშაოს ანაზღაურებას
უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.
საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი ადამიანური
რესურსი

დამატებით (minor) პროგრამას ,,საერთო საჯარისო მართვა“
განახორციელებს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური
რესურსი: იხ დანართი 3
დამატებითი პროგრამის დამტკიცება ხდება ძირითადი პროგრამის
ფარგლებში აკადემიური საბჭოს დადგენილება

საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცება:

# 50, 6.05.2016
N 68, 25.08.2017
N 99, 16.11.2017
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დანართი N1
დამატებითი პროგრამა “ საერთო საჯარისო მართვა“ - სასწავლო გეგმა
სწავლების სემესტრი

საათების განაწილება

დასკვნითი გამოცდა

დამოუკიდებელი მუშაობის საათები

სულ საათების რაოდენობა

4

შუალედური გამოცდა

3

საველე გასვლა

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
დამატებითი პროგრამა
საერთო საჯარისო მართვა

მიმდინარე ტესტი

I

სასწავლო
კურსის
კოდი

სამუშაო ჯგუფი

1

სასწავლო კურსის დასახელება

ლექცია

№

კრედიტების რაოდენობა

საკონტაქტო საათები

5

6

7

8

9

10

11

12

13

58

15

2

60

1

2

62

200

წინაპირ. გარეშე

225

MLTR1511

სწავლის
წინაპირობებ
ი

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

14 15 16 17 18 19 20 21

72

სამხედრო საქმე 1

MLTR1511

სამხედრო საქმე 2

MLTR1512

სამხედრო საქმე 3

MLTR1513

9

45

19

2

90

1

2

66

225

MLTR1512

სამხედრო საქმე 4

MLTR1514

9

51

18

1

90

1

2

62

225

MLTR1513

სამხედრო საქმე 5

MLTR1515

9

60

4

2

90

1

2

66

225

MLTR1514

სამხედრო საქმე 6

MLTR1516

9

60

9

2

90

1

2

61

225

MLTR1515

სამხედრო საქმე 7

MLTR1517

9

46

16

2

90

1

2

68

225

MLTR1516

სამხედრო საქმე 8

MLTR1518

10

53

17

2

78

1

2

97

250

MLTR1517

8
9

55

14

2

84

1

* დამატებითი პროგრამა საერთო საჯარისო მართვის სასწავლო კურსების სტატუსია D

8

2

67

x
x
x
x
x
x
x
x

დანართი N2
სწავლის შედეგების რუკა

N

სახელწოდება

ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაც
იის უნარი

სწავლის
უნარი

ღირებულებები

III

დამატებითი პროგრამა საერთო
საჯარისო მართვა

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

სამხედრო საქმე 1

X

X

X

X

X

X

სამხედრო საქმე 2

X

X

X

X

-

-

სამხედრო საქმე 3

X

X

X

X

X

X

სამხედრო საქმე 4

X

X

X

X

X

X

სამხედრო საქმე 5

X

X

X

-

X

X

სამხედრო საქმე 6

X

X

X

X

X

X

სამხედრო საქმე 7

X

X

X

X

X

X

სამხედრო საქმე 8

X

X

X

X

X

X
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დანართი N3
პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი

დამატებითი პროგრამა
საერთო საჯარისო
მართვა

1

2

სამხედრო საქმე 1

აკადემიური
თანამდებობა/მოწვეული
პროფესორი/
მასწავლებელი/ინსტრუქტორი

განმახორციელებელის
(სახელი, გვარი)

აკადემიური
კვალიფიკაცია

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

მ-რი მ. მირიანაშვილი

მაგისტრი

მ-რი ვ. ჭელიძე

ბაკალავრი

ინსტრუქტორი

კ-ნი დ. ნოზაძე

საშუალო

კ-ნი ბ. ლომიძე

დიპლომირებული
სპეციალისტის
აკადემიური ხარისხი

ს/პ გ. გოგოჭური

მაგისტრი

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

მ-რი მ. მირიანაშვილი

მაგისტრი

სამხედრო საქმე 2

ინსტრუქტორი
მ-რი ბ. დემეტრაშვილი

ბაკალავრი

მ-რი ვ. ჭელიძე

ბაკალავრი
10

3

4

სამხედრო საქმე 3

კ-ნი დ. ნოზაძე

საშუალო

ს/პ გ. გოგოჭური

მაგისტრი

კ-ნი ბ. ლომიძე

დიპლომირებული
სპეციალისტის
აკადემიური ხარისხი

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

მ-რი ლ. კლიმიაშვილი

ბაკალავრი

კ-ნი მ. დვალიშვილი

ბაკალავრი

მ-რი ს. სალთხუციშვილი

საშუალო

მ-რი ი. ტყებუჩავა

ინსტრუქტორი

საშუალო

ვ/პ-კი გ. ჭიღლაძე

მაგისტრი

კ-ნი ზ. მაღრაძე

ბაკალავრი

კ-ნი დ. ნოზაძე

საშუალო

მ-რი ბ. დემეტრაშვილი

ბაკალავრი

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

სამხედრო საქმე 4

ინსტრუქტორი
მ-რი ლ. კლიმიაშვილი

ბაკალავრი
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მ-რი ბ. დემეტრაშვილი

ბაკალავრი

ვ/პ-კი გ. ჭიღლაძე

მაგისტრი

კ-ნი მ. დვალიშვილი

ბაკალავრი
საშუალო

მ-რი ს. სალთხუციშვილი

საშუალო

მ-რი ი. ტყებუჩავა

5

სამხედრო საქმე 5

კ-ნი ზ. მაღრაძე

ბაკალავრი

კ-ნი დ. ნოზაძე

საშუალო

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

კ-ნი მ. შოთნიაშვილი

მაგისტრი

კ-ნი ბ. სიგუნავა

საშუალო

მ-რი რ. დარჩიძე

ინსტრუქტორი

ბაკალავრი

მ-რი ი. ძამუკაშვილი

მაგისტრი

კ-ნი ბ. ლომიძე

დიპლომირებული
სპეციალისტის
აკადემიური ხარისხი

კ-ნი ბ. არჩუაძე

ბაკალავრი

12

6

7

ს/პ ნ. კეთილაძე

მაგისტრი

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

კ-ნი მ. შოთნიაშვილი

მაგისტრი

კ-ნი ბ. სიგუნავა

საშუალო

მ-რი რ. დარჩიძე

ბაკალავრი

სამხედრო საქმე 6

ინსტრუქტორი
მ-რი ი. ძამუკაშვილი

მაგისტრი

კ-ნი ბ. არჩუაძე

ბაკალავრი

კ-ნი დ. ნოზაძე

საშუალო

ს/პ ნ. კეთილაძე

მაგისტრი

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

მ-რი ლ. კლიმიაშვილი

ბაკალავრი

ვ/პ-კი ზ. მჭედლიშვილი

დოქტორი

სამხედრო საქმე 7

ინსტრუქტორი
მ-რი გ. სხირტლაძე

ბაკალავრი

მ-რი გ. ვანიშვილი

ბაკალავრი

ს/პ თ. კროპაძე

მაგისტრი
13

8

სამხედრო საქმე 8

ს/პ გ. როსტომაშვილი

მაგისტრი

კ-ნი დ. ნოზაძე

საშუალო

ს/პ გ. ლურსმანაშვილი

მაგისტრი

ვ/პ-კი დ. რაზმაძე

მაგისტრი

ვ/პ-კი გ. ჭიღლაძე

მაგისტრი

მ-რი რ. გოცირიძე

მაგისტრი

მ-რი ლ. კლიმიაშვილი

ბაკალავრი

ვ/პ-კი ზ. მჭედლიშვილი

დოქტორი

ინსტრუქტორი

ვ/პ-კი დ. ბესტავაშვილი

მაგისტრი

ს/პ ლ. მარკოზაშვილი

დოქტორი

ს/პ ი. ჭილაშვილი

მაგისტრი

14

