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2012-2013 სა სწა ვლო წლისა თვის სტუ‐ში მა გისტრა ტურის და პროფესიულ (IV, V
სა ფეხურის ) სა გა ნმა ნა თლებლოპროგრა მებზე მისა ღები კონტინგენტის რა ოდენობის
2012‐2014 შესა ხებ; 2011‐2012 სა სწა ვლო წლის მეორე სემესტრიდა ნ სტუ‐ში
ფა კულტეტების მიხედვითმობილობის წესითჩა რიცხვისა თვის ვა კა ნტური ა დგილების
გა ნსა ზღვრის შესა ხებ ;

„სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო
სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის №227 ბრძანების
საფუძველზე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს:
I. 2012-2013 სასწავლო წლისათვის სტუ-ს მაგისტრატურის საგანმანათლებლო
პროგრამებზე მისაღებ სტუდენტთა ჯამური რაოდენობა განისაზღვროს 1040 ადგილით
და ფაკულტეტების მიხედვით განაწილდეს შემდეგნაირად:
1.

სამშენებლო

–

90 ადგილი

2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის

–

98 ადგილი

3. სამთო-გეოლოგიური

–

47 ადგილი

4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის

–

80 ადგილი

5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის

–

65 ადგილი

6. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის

–

40 ადგილი

7. ბიზნეს-ინჟინერინგის

–

320 ადგილი

8. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების

–

300 ადგილი

II. დამტკიცდეს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი, სასპეციალიზაციო
საგამოცდო საგნები სამაგისტრო პროგრამისათვის, საერთო სამაგისტრო და მისაღები
სასპეციალიზაციო გამოცდების კოეფიციენტები და მაგისტრატურაში 2012-2013
სასწავლო წელს სწავლების წლიური საფასურის ოდენობა თანდართული დანართის
შესაბამისად.

სამშენებლო ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები

სამთო-გეოლოგიური
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები

–

50 ადგილი

–
40 ადგილი
–
2 ადგილი
____________________
სულ: 42 ადგილი
–

10 ადგილი

–
60 ადგილი
–
1 ადგილი
–––––––––––––––––––––––––
სულ: 61 ადგილი

–
130 ადგილი
–
4 ადგილი
–
3 ადგილი
_________________________
სულ: 137 ადგილი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

–

25 ადგილი

ბიზნეს-ინჟინერინგის
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები

–

8 ადგილი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

–

200 ადგილი

IV. 2011-2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტზე
სწავლების ყველა საფეხურის შიდა მობილობისათვის დამტკიცდეს ჯამური 30 ადგილი; დანარჩენ
ფაკულტეტებზე შიდა მობილობა წარიმართოს ფაქტობრივი მოთხოვნების შესაბამისად.
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