
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  

სხდომა =01-06-02/04 

 

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

 
 

1. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 აპრილის №751 განკარგულების „ბ“ პუნქტის საფუძველზე 

უნივერსიტეტის ბაზაზე ინტერდისციპლინური მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნისა და 

შესაბამისი ევროსტანდარტის სასწავლო პროგრამების დაფინანსების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №01-05-04/91 –  მომხსენებელი პროფ. ნოე ხოზრევანიძე; 

2. სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ – მომხსენებელი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი;    

3. სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე  დიპლომატიური 

ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორიის შექმნის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 

წლის 19 აპრილის დადგენილება №01-05-04/82 – მომხსენებელი სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ირაკლი გაბისონია; 

4. სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე სანოტარო ლაბორატორიის 

შექმნის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №01-05-04/83 – 

მომხსენებელი სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. 

ირაკლი გაბისონია; 

5. სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სარკინიგზო ტრანსპორტის 

კოლეჯის სახელწოდების ცვლილების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 16 მაისის 

დადგენილება №01-05-04/96 – მომხსენებელი სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ოთარ გელაშვილი; 

6. სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სამრეწველო ინჟინერიის სასწავლო-

კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 

წლის 16 მაისის დადგენილება №01-05-04/97 – მომხსენებელი სტუ-ის სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ოთარ  გელაშვილი; 

7. სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან  ახალგაზრდა მეწარმეთა ცენტრის შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 16 მაისის დადგენილება №01-05-

04/108 – მომხსენებელი სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. რუსუდან 

ქუთათელაძე; 

8. „მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ სახელწოდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური 

საბჭოს 2019 წლის 16 მაისის დადგენილება №01-05-04/114 – მომხსენებელი პროფ. გრიგოლ კვარაცხელია; 

9. სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის 

ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 25 ივლისის დადგენილება №01-

05-04/187 – მომხსენებელი სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გიორგი ქვარცხავა; 

10. მიმდინარე საკითხები. 

 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სხდომა  ჩატარდება 

2019 წლის 14 ივნისს 12:00 საათზე 

სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, III სართული, მცირე სააქტო დარბაზი 


