
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  

სხდომა =01-06-02/02 

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

 

1. სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ – 

მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი; 

2. სსიპ  შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და 

საერთაშორისო გრანტების დამტკიცების შესახებ – მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი; 

3. სტუ-ის  ფაკულტეტების  2019 წლის  საშტატო  განრიგების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №01-05-04/341  – მომხსენებლები 

ფაკულტეტების ხელმძღვანელები; 

4. სტუ-ის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 13 

თებერვლის დადგენილება №01-05-04/37 – მომხსენებელი სტუ-ის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, ბ-ნი ბექა მაისურაძე; 

5. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების 

(მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 13 თებერვლის დადგენილება №01-05-04/36 – 

მომხსენებელი სტუ-ის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, ბ-ნი ბექა 

მაისურაძე; 

6. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

კვლევითი ერთეულის  დებულებაში შეტანილი ცვლილებების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 27 ნოემბრის დადგენილება №01-05-04/325 – მომხსენებელი სტუ-ის 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ქ-ნი ნინო ხოლუაშვილი; 

7. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრის  დებულებებში 

შეტანილი ცვლილების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 21 დეკემბრის 

დადგენილება №01-05-04/368 – მომხსენებელი სტუ-ის სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ქ-ნი ნინო ხოლუაშვილი; 

8. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ თეიმურაზ ძიგრაშვილისთვის სარგოს რაოდენობის  60%-ით 

განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №01-05-

04/351  – მომხსენებელი სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფ. ზურაბ წვერაიძე; 

9. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ ელგუჯა ქუთელიასთვის სარგოს რაოდენობის  100%-ით 

განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №01-05-

04/352  – მომხსენებელი სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფ. ზურაბ წვერაიძე; 



10. სტუ-ის     სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტის   სტრუქტურული  

ცვლილებების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №01-

05-04/370  – მომხსენებელი სტუ-ის სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტის   

დეკანი, პროფ. ოთარ გელაშვილი; 

11. სტუ-ის  ადამიანის  პარანორმალური შესაძლებლობების  კვლევის  სამეცნიერო  

ცენტრისათვის  ზურაბ ბედიას სახელის  მინიჭების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №01-05-04/379  – მომხსენებელი  პროფ. გელა  ღვინეფაძე; 

12. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ შალვა ლობჟანიძისათვის სარგოს რაოდენობის  60%-ით 

განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №01-05-

04/382  – მომხსენებელი სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფ. ზურაბ წვერაიძე; 

13. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტის პროფესორ ვაჟა ბაძოშვილისათვის  სარგოს რაოდენობის 60%-ით განსაზღვრის 

შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №01-05-04/383  – 

მომხსენებელი სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ანზორ აბშილავა; 

14. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის 

პროფესორ ვაჟა ლომიძისათვის  სარგოს რაოდენობის 60%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №01-05-04/384  – მომხსენებელი სტუ-

ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დავით გურგენიძე; 

15. ზურაბ ტიტვინიძის  „ნამუშევართა  კატალოგის“  გამოცემის  საკითხი. სტუ-ის აკადემიური 

საბჭოს 2018 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №01-05-04/385  – მომხსენებელი პროფ. ზურაბ  

ტიტვინიძე; 

16. სტუ-ის   საინჟინრო  ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და  სოციალურ  მეცნიერებათა   

ფაკულტეტის „რეგიონალური  კვლევების  ცენტრის“  დებულების  შესახებ. სტუ-ის აკადემიური 

საბჭოს 2018 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №01-05-04/388  – მომხსენებელი სტუ-ის   საინჟინრო  

ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და  სოციალურ  მეცნიერებათა   ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. 

ივანე ჯაგოდნიშვილი; 

17. სტუ-ის    სასწავლო და  სამეცნიერო ლიტერატურის  სარედაქციო-საგამომცემლო  საბჭოს  

დებულების დამტკიცების  შესახებ.  სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 იანვრის  

დადგენილება №01-05-04/13 – მომხსენებელი ქ-ნი ლიანა გიორგობიანი;- მოიხსნა 

18. სტუ-ის  საინჟინრო  ეკონომიკის,  მედიატექნოლოგიებისა  და სოციალურ  მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე   „ჩინეთის  კვლევების  სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტის“ დებულების 

დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 7 თებერვლის  დადგენილება №01-

05-04/15 – მომხსენებელი  სტუ-ის  საინჟინრო  ეკონომიკის,  მედიატექნოლოგიებისა  და სოციალურ  

მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  დეკანი, პროფ. ივანე  ჯაგოდნიშვილი; 

19. მიმდინარე საკითხები. 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სხდომა  ჩატარდება 

2019 წლის 22 თებერვალს 12 საათზე 

სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, III სართული, შეხვედრების ოთახი (=306) 


