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 2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან 
 სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით studentTa  
მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური  
ადგილების განსაზღვრiს  Sesaxeb 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis akademiuri sabWo adgens:  

 
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუ-ში fakultetebis 

mixedviT სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის დამტკიცდეს 999 
ადგილი სწავლების ყველა საფეხურისთვის, მათგან საბაკალავრო პროგრამებზე 663, 
პროფესიული უმაღლესი განათლების პროგრამებზე 168, სამაგისტრო პროგრამებზე 
148 და სადოქტორო პროგრამებზე 20 ადგილი:  
 

– სამშენებლო ფაკულტეტი 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 30 
პროფესიული უმაღლესი განათლების  
საგანმანათლებლო პროგრამები    – 20 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 14 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 2 
სულ:        – 66 
 
– ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 40  
პროფესიული უმაღლესი განათლების  
საგანმანათლებლო პროგრამები    – 10 
სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამები  – 20 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 0 
სულ:        – 70 
 
– სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 28  
პროფესიული უმაღლესი განათლების  
საგანმანათლებლო პროგრამები    – 13 
სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამები  – 4 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 0 
სულ:        – 45 



– ქიმიური ტექნოლოგიისა  და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 100  
პროფესიული უმაღლესი განათლების  
საგანმანათლებლო პროგრამები    – 20 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 5 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 5 
სულ:        – 130 
 
– სატრანსპორტო და მანაქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 250  
პროფესიული უმაღლესი განათლების  
საგანმანათლებლო პროგრამები    – 10 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 15 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 3 
სულ:        – 278 
 
– არქიტექტურის ,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 15 
პროფესიული უმაღლესი განათლების  
საგანმანათლებლო პროგრამები    – 15 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 0 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 0 
სულ:        – 30 
 
– ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 200  
პროფესიული უმაღლესი განათლების  
საგანმანათლებლო პროგრამები    – 80 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 40 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 10 
სულ:        – 330 
 
–  ბიზნესის ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები  – 50 
“სამართალმცოდნეობა” მიმართულებების მიხედვით და პროგრამების 
თავსებადობის შემთხვევაში      
სულ:        – 50 

 

 akademiuri sabWos Tavmjdomare                 a. frangiSvili 

 akademiuri sabWos mdivani                       g. saluqvaZe 


