
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 

2013 წლის 25 იანვრის 

დადგენილება N845 

 

“ ფაკულტეტების დროებითი სტრუქტურების დამტკიცების” თაობაზე  

აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის N797 დადგენილების 

ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს: 

1. შეიცვალოს აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის N797 დადგენილების 

პირველი პუნქტის დანართი და დამტკიცდეს ფაკულტეტების შემადგენლობაში 

აკადემიური დეპარტამენტების ჩამონათვალი წარმოდგენილი სახით (იხ. დანართი 1). 

2013 წლის გაზაფხულზე სტუ–ში აკადემიური პერსონალის გეგმიური კონკურსის 

ჩატარებამდე, რექტორის ბრძანებით დაინიშნონ ფაკულტეტების აკადემიური 

დეპარტამენტების უფროსების მოვალეობების შემსრულებლები.  

2. დამტკიცდეს სტუ–ს ფაკულტეტების შემადგენლობაში გაერთიანებული სასწავლო 

ლაბორატორიები წარმოდგენილი სახით (იხ. დანართი2); 

3. სტუ–ს ფაკულტეტების ლაბორატორიების ხელმძღვანელებს დაენიშნოთ ხელფასი 

თვეში 800 ლარის ოდენობით; 

4. ფაკულტეტების აკადემიური დეპარტამენტების უფროსების მოვალეობების 

შემსრულებლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებას შეუდგნენ  2013 წლის პირველი 

თებერვლიდან, ხოლო ლაბორატორიების ხელმძღვანელები – 18 თებერვლიდან. 

 

 

აკადემიური  საბჭოს  თავმჯდომარე                                        ა. ფრანგიშვილი 

აკადემიური საბჭოს  მდივანი                                                   გ. სალუქვაძე 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი 1 
samSeneblo fakulteti  

1. sainJinro meqanikisa da mSeneblobis teqnikuri eqspertizis departamenti; 

2. samoqalaqo da samrewvelo mSeneblobis departamenti; 

3. samoqalaqo da samrewvelo mSeneblobis teqnologiებisa da saSeni masalebis 

departamenti; 

4.  hidroinJineriis departamenti; 
5. wyalmomaragebis, wyalarinebis, Tboairmomaragebisa da SenobaTa sainJinro 

aRWurvis depაrtamenti; 
6. mSeneblobis kompiuteruli daproeqtebis departamenti; 

7. mSeneblobis ekonomikisa da menejmentis departamenti. 

 
energetikisa da telekomunikaciis fakulteti  

1. Tbo-da hidroenergetikis departamenti; 
2. sawarmoo inovaciebisa da operaciaTa menejmentis departamenti; 

3. eleqtroenergetikisa da eleqtromeqanikis departamenti  

4. eleqtroteqnikisa da eleqtronikis departamenti; 

5. eleqtromoxmarebis teqnologiebis departamenti; 

6. radioteqnikisa da mauwyeblobis departamenti; 

7. telekomunikaciis departamenti; 

 
samTo-geologiuri fakulteti 

1. sainJinro geodeziisa da geoinformatikis departamenti; 
2. gamoyenebiTi geologiis departamenti; 

3. navTobisa da gazis teqnologiebis departamenti; 

4. Sromis usafrTxoebisa da sagangebo situaciebis marTvis departamenti; 

5. samTo teqnologiebis departamenti. 

 

qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti  

1. qimiuri da biologiuri teqnologiebis departamenti;  

2.  metalurgiis, masalaTmcodneobisa da liTonebis damuSavebis departamenti; 

3.  farmaciis departamenti. 
 

satransporto da manqanaTmSeneblobis fakulteti  

1. sawarmoo teqnologiuri manqanebisa da meqatronikis departamenti; 

2. meqanikis inJineriis sawarmoo teqnologiebis departamenti; 

3. piligrafiisa da msubuqi mrewvelobis teqnologiebis departamenti; 

4. sainJinro grafikisa da teqnikuri meqanikis departamenti; 
5. kvebis industriis departamenti; 
6. satyeo-teqnikuri departamenti; 
7. lojistikis departamenti; 

8. transportisa da manqanaTmSeneblobis menejmentis departamenti; 

9. saavtomobilo transportis departamenti; 

10.  sarkinigzo transportis departamenti; 
11. sazRvao da specialuri teqnologiuri transportis departamenti; 



 
 

arqiteqturis, urbanistikisa da dizainis fakulteti  

1. arqiteqturisa da urbanistikis departamenti; 

2. dizainisa da arqiteqturaTmcodneobis departamenti; 

3. arqiteqturis safuZvlebis departamenti. 

 
biznes-inJineringis fakulteti  

1. socialuri mecnierebebis departamenti; 

2. biznesis administrirebis departamenti; 

3. sainJinro ekonomikis departamenti; 

4. samarTlis departamenti; 

5. sajaro mmarTvelobisa da eleqtronuli biznesis departamenti; 

6. safinanso da sabanko teqnologiebis departamenti; 

7. liberalur mecnierebaTa departamenti; 

8. qarTuli filologiisa da mediateqnologiebis departamenti. 

9. Teologiis saswavlo-samecniero centri (departamentis uflebiT)  

 
informatikisa da marTvis sistemebis fakulteti  

1. kompiuteruli inJineriis departamenti; 

2. informatikis departamenti; 

3. interdisciplinuri informatikis departamenti; 

4. ekonomikuri informatikis (informaciuli sistemebis) departamenti; 

5. marTvis avtomatizebuli sistemebis (programuli inJineriis) departamenti; 

6. marTvis sistemebis departamenti; 

7. biosamedicino inJineriis departamenti; 
8. gamoTvliTi maTematikis departamenti; 

9. xelovnuri inteleqtis departamenti; 

10.  sainJinro fizikis departamenti; 
11.  maTematikis departamenti; 

12.  xelsawyoTmSeneblobis, avtomatizaciisa da marTvis sistemebis  departa-

menti; 

13.  mikroprocesoruli da sazomi sistemebis departamenti.  

 

fakultetTaSoriso 

sagzao (samSeneblo, satransporto da manqanaTmSeneblobis 

fakultetTSoriso) departamenti. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

დანართი 2 

სტუ–ს ფაკულტეტების შემადგენლობაში გაერთიანებული სასწავლო ლაბორატორიები 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

1. მშენებლობის  სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია; 

2. ჰიდროინჟინერიის სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო  ლაბორატორია. 

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

1. ტელეკომუნიკაციის სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია; 

2. ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სასწავლო      –სამეცნიეროდა საექსპერტოლაბორატორია      . 

სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი 

1. სამთო–გეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო   ლაბორატორია; 

2. სასწავლო–სამეცნიერო შახტი–ლაბორატორია. 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

1. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სასწავლო–სამეცნიერო და 

საექსპერტო ლაბორატორია; 

2. მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების სასწავლო–

სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია. 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

1. მანქანათმშენებლობის სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია; 

2. ტრანსპორტის სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია. 

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

მულტიმედიური დაპროექტების და არქიტექტურული ფიზიკის ლაბორატორია. 

 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

1. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო 

ლაბორატორია; 

2. საინჟინრო ფიზიკის სასწავლო–სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია. 


