
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს

2015 წლის 15ივლისის
დადგენილება № 1605

1. 2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ–ში ფაკულტეტების მიხედვით
მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ;

2. 2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ–ში ფაკულტეტების მიხედვით
შიდა მობილობისათვის ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ
ბრძანების „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესის და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ და ა(ა)იპ სტუ–ს
სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის შესახებ ინსტრუქციის საფუძველზე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს:

2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ–ში ფაკულტეტების მიხედვით სტუდენტთა
მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის დამტკიცდეს ჯამური 844 ადგილი სწავლების სხვადასხვა
საფეხურისათვის, მათგან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 714 ადგილი, სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამებზე 72 ადგილი და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 58
ადგილი:
სამშენებლო ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 15 ადგილი
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 2 ადგილი
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა _ 2 ადგილი

_________________________
სულ: 19 ადგილი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 34 ადგილი
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 4 ადგილი
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა _ 2 ადგილი

_________________________
სულ: 40 ადგილი

სამთო-გეოლოგიური
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 35 ადგილი.

_________________________
სულ: 35 ადგილი



ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 65 ადგილი.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 6 ადგილი
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა _            4 ადგილი

___________________________
სულ: 75 ადგილი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 189 ადგილი.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 9 ადგილი.
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები – 6 ადგილი.

_________________________
სულ: 204 ადგილი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 10 ადგილი.

ბიზნეს-ინჟინერინგის
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 26 ადგილი.
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა _            29 ადგილი

________________________
სულ: 55 ადგილი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 248 ადგილი.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 16 ადგილი.
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები – 9 ადგილი.

_________________________
სულ: 273 ადგილი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 10 ადგილი.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 2 ადგილი.

_________________________
სულ: 12 ადგილი

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 80 ადგილი.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 7 ადგილი.
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები – 6 ადგილი.

_________________________
სულ: 93 ადგილი

სან–დიეგოს ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები – 18 ადგილი.



2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სწავლების ყველა საფეხურზე შიდა

მობილობისათვის გამოყოფილი ადგილების რაოდენობა განისაზღვროს ფაქტობრივი მოთხოვნების

შესაბამისად.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ა. ფრანგიშვილი

აკადემიური საბჭოს მდივანი გ. სალუქვაძე
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