
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  

სხდომა =01-06-02/06 

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

 
 

1. სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის 

შესახებ - მომხსენებელი სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერი, პროფ. ჯემალ 

გახოკიძე; 

2. სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ 

– მომხსენებელი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი;    

3. სტუ-ის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის თანამოხსენება სტუ-ის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის შესახებ – მომხსენებელი 

სტუ-ის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი, ბატონი  ალექსანდრე შერაზადიშვილი; 

4. სტუ-ის 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ – 

მომხსენებელი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი;    

5. ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამტკიცებულ 

საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ – მომხსენებელი ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი;    

6. სასამართლოს მიერ შპს ,,ვილა ძარასთვის“ დაკისრებული თანხების გრაფიკით გადახდის 

შესახებ  – მომხსენებელი  სტუ-ის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, 

ბ-ნი ბექა მაისურაძე; 

7. სტუ-ის ქონების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის განკარგვის შესახებ − მომხსენებელი  

სტუ-ის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, ბ-ნი ბექა მაისურაძე; 

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

ფაკულტეტთან კულტურის, ხელოვნების, ვიზუალური კომუნიკაციის სასწავლო ცენტრის 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის  28 

მაისის დადგენილება №01-05-04/125 – მომხსენებელი სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ივანე 

ჯაგოდნიშვილი; 



9. სტუ-ის გაზმომარაგების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების 

დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 12 ივნისის დადგენილება №01-05-

04/135 – მომხსენებელი  სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დავით გურგენიძე; 

10. სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტთან დიგიტალიზაციისა და 

კომპიუტერული მოდელირების სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ.  სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 12 ივნისის 

დადგენილება №01-05-04/136 – მომხსენებელი  ბ-ნი ბადრი გორგიძე; 

11. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და 

მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორ ნელი აბულაძისათვის  სარგოს რაოდენობის 60%-ით 

განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 12 ივნისის დადგენილება №01-05-

04/137  – მომხსენებელი  სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფ. ნუგზარ წერეთელი; 

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

სისტემების ფაკულტეტის ასოც. პროფესორ თეიმურაზ ფაღავასთვის  სარგოს რაოდენობის 

79.39%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 12 ივნისის 

დადგენილება №01-05-04/149  – მომხსენებელი  სტუ-ის ინფომატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ზურაბ წვერაიძე; 

13. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ინფომატიკისა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ თენგიზ მაჭარაძისთვის სარგოს რაოდენობის 79.39%-ით 

განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 12 ივნისის დადგენილება №01-05-

04/150  – მომხსენებელი  სტუ-ის ინფომატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფ. ზურაბ წვერაიძე; 

14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო  

ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი 

კონკურსისათვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 12 ივნისის დადგენილება №01-05-04/151  – მომხსენებელი  სტუ-ის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ქ-ნი ნინო ხოლუაშვილი; 

15. მიმდინარე საკითხები. 

 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სხდომა  ჩატარდება 

2019 წლის 3 ივლისს 14:00 საათზე 

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


