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I. განიხილეს: ტეხნიკური ფაკულტეტის სასწავლო გეგმის შემმუშავებელი კომისიის
თავმჯდომარის მოხსენება და თვით კომისიის ოქმი.
ცნობა: თანახმად კომისიის დადგენილებისა, სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო
ფაკულტეტი სამ განყოფილებას უნდა შეიცავდეს: ა. სააღმშენებლოს, ბ. მექანიკურს, და გ.
სამთომადნის, რადგანაც სამივე განყოფილების პირველი კურსის მასალა თითქმის ერთი და
იგივეა, კომისიის შესაძლებლად მოაჩნია 1922 წლის იანვარში გაიხსნას მხოლოდ ერთი სემესტრი
\I ან II\ ყველა განყოფილებისათვის საერთო.
დაადგინეს: 1922 წლის იანვარში გაიხსნას სატეხნიკო ფაკულტეტის ერთი სემესტრი (I ან II,
საჭიროების მიხედვით), თანახმად კომისიის მოხსენებისა.”
20-იანი წლების დამდეგს საქართველოში სახალხო მეურნეობის აღდგენისა და განვითარების
ფართო პროგრამა დაისახა, მისი განხორციელება სხვადასხვა პროფილის მქონე საინჟინრო
კადრების მომზადებას მოითხოვდა. ამის გამო თბილისის უნივერსიტეტის წინაშე დაისვა
საკითხი, პოლიტექნიკური ფაკულტეტის დაარსების შესახებ, რაზეც 1921 წლის 16 ნოემბერს,
წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ, უნივერსიტეტის პროფესორთა
საბჭომ იმსჯელა.
1921 წლის 30 დეკემბერს პროფესორთა საბჭომ განიხილა პროფ. ა. დიდებულიძის მოხსენება
კომისიის მიერ ჩატარებული მუშაობის შესახებ, რის საფუძველზეც გადაწყდა 1922 წლის
იანვარში სატექნიკო ფაკულტეტის ერთი სემესტრის გახსნა (ნავარაუდევი იყო საჭიროების
შემთხვევაში მეორე სემესტრის გახსნაც).
1922 წლის 16 იანვარს საზეიმოდ გაიხსნა პოლიტექნიკური ფაკულტეტი. მის პირველ სხდომას
თავმჯდომარეობდა უნივერსიტეტის რექტორი ივანე ჯავახიშვილი, რომელმაც ხაზგასმით
აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული მეცნიერებისა და სახალხო მეურნეობისათვის
უმაღლესი ტექნიკური განათლების მქონე მაღალკვალიფიციური ეროვნული კადრების
მომზადება. პოლიტექნიკური ფაკულტეტის დეკანად აირჩიეს პროფ. ა. დიდებულიძე, მდივნად _
დოც. ივ. თულაშვილი.
1922 წლის 16 იანვარს, პოლიტექნიკური ფაკულტეტის სტუდენტებს პირველი ლექცია
მათემატიკაში ანდრია რაზმაძემ წაუკითხა. ამით დაიწყო სასწავლო პროცესი ქართული
საინჟინრო კადრების მოსამზადებლად.
პოლიტექნიკური ფაკულტეტი 1922 წელს
სამშენებლო განყოფილება
1. არქიტექტურული სპეციალობა;
2. ჰიდროტექნიკური სპეციალობა;
3. საგზაო სპეციალობა;
მექანიკური განყოფილება
1. ელექტრომექანიკური სპეციალობა;

2. ჰიდრომექანიკური სპეციალობა;
3. თერმომექანიკური სპეციალობა;
სამთამადნო განყოფილება
1. სამთო სპეციალობა;
2. მეტალუპგიული სპეციალობა;
3. ქიმიურ-ტექნოლოგიური სპეციალობა;
1922 წლის სექტემბრიდან, პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე შესვლის მსურველთა დიდი
რაოდენობის გამო, აუცილებელი გახდა მისაღები გამოცდების შემოღება (უნივერსიტეტის სხვა
ფაკულტეტზე მისაღები გამოცდები არ არსებობდა). პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე საკონკურსო
საგნები იყო ალგებრა, გეომეტრია და ტრიგონომეტრია.
პირველი პედაგოგები
პირველივე სემესტრში პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე პედაგოგიური მუშაობა დაიწყეს ა.
რაზმაძემ, ნ. მუსხელიშვილმა, ა. დიდებულიძემ, ა. ბენაშვილმა, გ. ნიკოლაძემ, არჩ. ხარაძემ.
შემდგომ, ლექციების წაკითხვას შეუდგნენ სწავლული ინჟინრები, რომლებიც გაერთიანებულნი
იყვნენ “საქართველოს ტექნიკურ საზოგადოებაში” და პრაქტიკული საინჟინრო მოღვაწეობის
დიდი გამოცდილება ჰქონდათ ი. ვაწაძე, ვ. კაკაბაძე, ლ. დიასამიძე, მ. მაჭავარიანი, მ. ქურდიანი,
ა. თვალჭრელიძე, ა. ჯანელიძე, გ. წულუკიძე და სხვები
1928 წლის 28 ივნისს შედგა ქართველი ინჟინრების პირველი გამოშვება. ამ დღეს
პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ექვსმა სტუდენტმა დაიცვა სადიპლომო პროექტი (ნიკოლოზ
კალატოზიშვილი, ვიქტორ მამალაძე, ალექსანდრე მიქაბერიძე, ევგენი ჩიქოვანი, ივანე გვიჩია და
ირაკლი მაღალაშვილი).
1928 წლის 1-el ოქტომბერს თბილისის უნივერსიტეტის პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ბაზაზე
საქართველოს სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტი შეიქმნა.
ფაკულტეტები:
სამშენებლო ფაკულტეტი
1. გზებისა და ხიდების განყ-ბა;
2. ჰიდროტექნიკური განყ-ბა;
3. სამოქალაქო მშენებლობის განყ-ბა;
4. სატრანსპორტო-საექსპლოატაციო განყ-ბა;
მექანიკური ფაკულტეტი
1. მექანიკური განყ-ბა;
2. ელექტრომექანიკური განყ-ბა;
სამთო-ქიმიური ფაკულტეტი
1. სამთო განყ-ბა;
2. ქიმიუპ-ტექნოლოგიური განყ-ბა.
ხელმძღვანელობა
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორად შეთავსებით დაინიშნა სახალხო
განათლების კომისარი დავით კანდელაკი, პრორექტორად სასწავლო და სამეცნიერო ნაწილში _
ნიკო მუსხელიშვილი, სამთო ფაკულტეტის დეკანად _ გრიგოლ წულუკიძე, სამშენებლო
ფაკულტეტისა _ კირიაკ ზავრიევი, მექანიკური ფაკულტეტისა _ გიორგი გედევანიშვილი.
გახსნისას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობდა 20 პროფესორი, 19 დოცენტი, 104 ლექტორი,
38 ასისტენტი.
ნიკო მუსხელიშვილის მრავალწლიანმა ნაყოფიერმა მოღვაწეობამ ჯერ უნივერსიტეტის
პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე, ხოლო შემდეგ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, მნიშვნელოვნად
შეუწყო ხელი ტექნიკური დარგის ახალგაზრდა მეცნიერთა კადრების აღზრდას, სწავლების
აკადემიური დონის ამაღლებასა და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მდიდარი ტრადიციების
დაფუძნებას.

1930 წ. _ ჩატარდა საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების რეორგანიზაცია. საქართველოს
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ბაზაზე შეიქმნა ექვსი ინსტიტუტი:
1. საქართველოს საინჟინრო-სამშენებლო;
2. ამიერკავკასიის ენერგეტიკული;
3. ამიერკავკასიის სამთო-მეტალურგიული;
4. ამიერკავკასიის ქიმიურ-ტექნოლოგიური;
5. ამიერკავკასიის მიმოსვლის გზათა ინჟინერთა ინსტიტუტი;
6. ამიერკავკასიის საინჟინრო-მელიორაციული (ეს უკანასკნელი გადატანილ იქნა განჯაში).
1932 წ. _ სამთო-მეტალურგიული და ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტების ბაზაზე შეიქმნა
ამიერკავკასიის სამთო-ქიმიური ინსტიტუტი.
1933 წ. _ სამთო-ქიმიური, საინჟინრო-სამშენებლო და ენერგეტიკული ინსტიტუტები გაერთიანდა
ამიერკავკასიის ინდუსტრიული ინსტიტუტის სახელწოდებით.
1936 წ, _ ახალი კონსტიტუციის საფუძველზე, ამიერკავკასიის ფედერაციის გაუქმების შემდეგ მას
საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტი ეწოდა.
1933 წ. 8 იანვარს თბილისის უნივერსიტეტი ხელახლა ჩამოყალიბდა როგორც ერთიანი
სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულება.
1947 წ. _ საქართველოს ინდუსტრიულმა ინსტიტუტმა უმაღლესი ტექნიკური განათლების 25-ე
წლისთავი იზეიმა. საკავშირო მთავრობამ იგი შრომის წითელი დროშის ორდენით დააჯილდოვა.
ინსტიტუტის დამსახურების აღიარება იყო აგრეთვე მისთვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
სახელის მინიჭება. ამ დროს ინსტიტუტში არსებობდა 6 ფაკულტეტი (სამშენებლო,
ენერგეტიკული, სამთო, ქიმიურ-ტექნოლოგიური, მექანიკა-მანქანათმშენებლობის,
მეტალურგიული). საინჟი¬ნრო კადრების მომზადება 22 სპეციალობაში ხდებოდა.
1959 წ. _ საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს შეუერთდა თბილისის რკინიგზის
ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტი.
1972 წ. _ ფართოდ აღინიშნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 50 წლის იუბილე. იგი
ლენინის ორდენით დაჯილდოვდა. იუბილეში მონაწილეობის მისაღებად თბილისში ჩამოვიდნენ
ვარშავის, კიევის, პრაღის, ბუქარესტის, ბაქოს, ერევნის, ბრნოს, ალმა-ათის, კრაკოვის, კოშიცეს,
კაუნასის, ტომსკის უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები.
1972-73 სასწავლო წლის დასაწყისში ინსტიტუტს ჰქონდა 28 ფაკულტეტი და 102 კათედრა.დღის
სტაციონარზე 15 ფაკულტეტი ფუნქციონირებდა:
სამშენებლო ფაკულტეტი (დეკანი პროფ. გ. ნინუა) 2 სპეციალობით _ სამრეწველო და
სამოქალაქო მშენებლობა; სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება.
კათედრები: მასალათა გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის; სამშენებლო კონსტრუქციების;
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაციისა და მექანიზაციის; სამშენებლო მექანიკის; სამშენებლო
კონსტრუქციების საღამოსა და დაუსწრებელი სწავლებისათვის; ხიდებისა და რკინაბეტონის
კონსტრუქციების; სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგიისა და სამშენებლო მასალების .
ენერგეტიკის ფაკულტეტი (დეკანი დოც. ნ. წივწივაძე) ექვსი სპეციალობით _ ელექტრული
სადგურები, ელექტრული სისტემები და ქსელები; სამრეწველო საწარმოების, ქალაქებისა და
სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია; სითბური ელექტროსადგურები; სამრეწველო
თბოენერგეტიკა; ელექტროამძრავი და სამრეწველო დანადგარების ავტომატიზაცია.
კათედრები: თერმოდინამიკისა და ზოგადი თბოტექნიკის (გამგე დოც. ა. ხიდაშელი); ზოგადი და
თეორიული ელექტროტექნიკის (დოც. ა. კოტია); ელექტრონული სადგურების, ქსელებისა და
სისტემების (დოც. ა. ქურდიანი); სამრეწველო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრომომარაგების
(დოც. ო. კერვალიშვილი); თბოენერგეტიკული დანადგარების (პროფ. ნ. ნინუა).

სამთო ფაკულტეტი (დეკანი დოც. დ. ბეჟაშვილი) ექვსი სპეციალობით _ სამარკშეიდერო საქმე;
სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგია; სასარგებლო
წიაღისეულის გამდიდრება; მიწისქვეშა ნაგებობათა და შახტების მშენებლობა; სამთო მანქანები
და კომპლექსები; სამთო სამუშაოთა ელექტროფიკაცია და ავტომატიზაცია.
კათედრები: გეოდეზიისა და სამარკშეიდერო საქმის; მარგი წიაღისეულის საბადოთა
დამუშავების; მაღაროს აეროლოგიისა და შრომის დაცვის; მარგი წიაღისეულის გამდიდრების;
სამთო საწარმოთა ელექტრიფიკაციისა და ავტომატიზაციის; სამთო მანქანების მაღაროს
სტაციონარული დანადგარების .
ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (დეკანი დოც. ე. ჩხიკვაძე) ათი სპეციალობით _
არაორგანულ ნივთიერებათა და ქიმიური სასუქების ტექნოლოგია; ელექტროქიმიურ საწარმოთა
ტექნოლოგია; ჭიდა მასალების ქიმიური ტექნოლოგია; ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური
სინთეზის ტექნოლოგია; კერამიკისა და ცეცხლმედეგთა ქიმიური ტექნოლოგა; მინისა და
სიტალების ქიმიური ტექნოლოგია; ქიმიური ბოჭკოების ტექნოლოგია; პურის ცხობის, მაკარონისა
და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია; საფუართა წარმოების ტექნოლოგია; დაკონსერვების
ტექნოლოგია.
კაTედრები: ზოგადი და არაორგანული ქიმიის; ორგანული ქიმიის; ფიზიკური და კოლოიდური
ქიმიის; სილიკატების ტექნოლოგიის; ზოგადქიმიური და კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის;
არაორგანულ ნივთიერებათა და ქიმიური სასუქების ტექნოლოგიის; ანალიზური ქიმიის;
ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის; ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის; ზოგადი
და არაორგანული ქიმიის _ საღამოსა და დაუსწრებელი სწავლებისათვის .
მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (დოც. გ. ჩიხლაძე) ხუთი სპეციალობით _
მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია; ლითონსაჭრელი ჩარხები და ინსტრუმენტები; კვების
საწარმოთა მანქანები და აპარატები; თვითმფრინავთმშენებლობა; მერქნის დამუშავების
ტექნოლოგია.
კათედრები: მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის; მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის;
ლითონსაჭრელი ჩარხების; კვების მრეწვÔლობის საწარმოთა მოწყობილობის; მერქნის
დამუშავების; თვითმფრინავთმშენებლობის.
მეტალურგიის ფაკულტეტი (დეკანი პროფ. ჯ. ლომსაძე) ხუთი სპეციალობით _ შავი ლითონების
მეტალურგია; შავი და ფერადი ლითონების სამსხმელო წარმოება; ლითონმცოდნეობა,
ლითონების თერმული დამუშავების მოწყობილობა და ტექნოლოგია; ლითონების წნევით
დამუშავება; საშემდუღებლო წარმოების მოწყობა და ტექნოლოგია.
კათედრები: ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის; სამსხმელო წარმოების; შავი
ლითონების ტექნოლოგიის.
ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი (დეკანი დოც. გ. ჩიხლაძე) ოთხი
სპეციალობით _ ელექტრული მანქანები და აპარატები; ავტომატიკა და ტელემექანიკა;
ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები; მართვის ავტომატიზებული სისტემები.
კათედრები: ელექტრული მანქანების; გამოთვლითი ტექნიკის; ავტომატიკისა და ტელემექანიკის;
მართვის ავტომატიზებული სისტემების.
სატრანსპორტო ფაკულტეტი (დეკანი დოც. ა. შალამბერიძე) რვა სპეციალობით _
ვაგონთმშენებლობა და სავაგონო მეურნეობა; ელექტრული წევა და წევის ავტომატიზაცია;
რკინიგზების მშენებლობა, ლიანდაგი და სალიანდაგო მეურნეობა; საავტომობილო გზები;
გვირაბები; რკინიგზის ტრანსპორტის ელექტრიფიკაცია; ავტომატიკა, ტელემექანიკა და
კავშირგაბმულობა რკინიგზის ტრანსპორტზე; რკინიგზის ექსპლუატაცია.
კათედრები: მოძრავი შემადგენლობის, ელექტრული ტრანსპორტის; გვირაბებისა და
მეტროპოლიტენების; ავტომატიკისა და კავშირგაბმულობის რკინიგზის ტრანსპორტზე; რკინიგზის
მშენებლობის და სალიანდაგო მეურნეობის; საავტომობილო გზების.
საინჟინრო ფიზიკური ფაკულტეტი (დეკანი პროფ. ვ. სანაძე) ორი სპეციალობით _ ლითონთა
ფიზიკა; ნახევარგამტარები და დიელექტრიკები.
კათედრა - მყარი სხეულის ფიზიკისა და ნახევარგამტარული ელექტრონიკის

არქიტექტურის ფაკულტეტი (დეკანი დოც. ნ. მგალობლიშვილი). სპეციალობა _ ინჟინერარქიტექტორი.
კათედრები: არქიტექტურული გეგმარების; არქიტექტურული კონსტრუქციების; არქიტექტურული
გეგმარების შესავლისა და არქიტექტურული გრაფიკის .
ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტი (დეკანი პროფ. ნ. მოწონელიძე) სამი
სპეციალობით _ სამდინარე ნაგებობათა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა;
წყალმომარაგება და კანალიზაცია; თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია.
კათედრები: ჰიდრავლიკისა და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა; წყალმომარაგებისა და
კანალიზაციის; ფუძე საძირკვლების; თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციის.
გეოლოგიის ფაკულტეტი (დეკანი პროფ. გ. ჯაფარიძე) ოთხი სპეციალობით _ მარგი წიაღისეული
საბადოების გეოლოგია და ძიება; ნავთობისა და გაზის საბადოების გეოლოგია და ძიება;
ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია; მარგი წიაღისეული საბადოების ძიების ტექნოლოგია
და ტექნიკა.
კათედრები: მარგი წიაღისეული საბადოების გეოლოგიისა და ძიების; გეოლოგიისა და
პალეონტოლოგიის; მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის; ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო
გეოლოგიის; ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიებისა და ბურღვის .
კავშირგაბმულობისა და ელექტრონიკის ფაკულტეტი (დეკანი პროფ. ა. კერესელიძე) ექვსი
სპეციალობით _ სამრეწველო ელექტრონიკა; საინფორმაციო-საზომი ტექნიკა; რადიოტექნიკა;
ავტომატური ელექტროკავშირგაბმულობა; რადიოკავშირგაბმულობა და რადიომაუწყებლობა;
მრავალარხიანი ელექტრო-კავშირგაბმულობა.
კათედრები: სამრეწველო ელექტრონიკის; რადიოტექნიკის; საინფორმაციო-საზომი ტექნიკის;
ავტომატური კავშირგაბმულობის; მრავალარხიანი ელექტროკავშირგაბმულობის.
ავტომექანიკური ფაკულტეტი (დეკანი დოც. დ. პეტრიაშვილი) ოთხი სპეციალობით _
სამშენებლო და საგზაო მანქანები და მოწყობილობა; ავტომობილები და ტრაქტორები; შიგაწვის
ძრავები; საავტომობილო ტრანსპორტი.
კათედრები: ავტომობილების რემონტისა და ექსპლუატაციის; ავტომობილებისა და ტრაქტორების;
მანქანათა ნაწილებისა და ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობების; შიგაწვის ძრავების.
სპი ქუთაისის ფაკულტეტის (დეკანი პროფ. კ. იმედაშვილი), სპეციალობები - პურის ცხობის და
საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია; საზოგადოებრივი კვების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია;
ნატურალური და ქიმიური ბოჭკოების დართვა; გამომყვანი წარმოების მოწყობილობა და
ქიმიური ტექნოლოგია; ტრიკოტაჟის წარმოება; სამკერვალო ნაკეთობათა ტექნოლოგია; ტყავის
ნაკეთობათა ტექნოლოგია; ქსოვა.
კათედრები: ტექნიკური მექანიკის; მხაზველობითი გეომეტრიისა და საინჟინრო გრაფიკის;
ქიმიის; უმაღლესი მათემატიკის; ფიზიკის; ენების); ქიმიური ტექნოლოგიის; ელექტროტექნიკის;
ბოჭკოვან მასალათა ტექნოლოგიის; კვების ტექნოლოგიისა და მოწყობილობის.
საღამოს სტაციონარულ სწავლებას 7 ფაკულტეტი ემსახურებოდა: თბილისის, რუსთავის,
ბათუმის, ჭიათურის, ტყიბულის (ზესტაფონის განყოფილებით), ფოთისა და გორის.
დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტები იყო თბილისსა და სოხუმში (თელავისა და ზუგდიდის
საკონსულტაციო პუნქტებით).
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ხელმძღვანელები ინიშნებოდნენ ხელისუფლების
მიერ.
1988 წელს პირველად ჩატარდა რექტორის არჩევნები სამეცნიერო საბჭოს გაფართოებულ
სხდომაზე. რექტორად არჩეულ იქნა პროფ. გოჩა ჩოგოვაძე.
1990 წ. _ საქართველოს პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა ტექნიკური უნივერსიტეტის სტატუსი
მიიღო.
1992 წ. _ დაარსდა ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი.

2005 წ. ოქტომბერ-ნოემბერში დაარსდა ქართული სამეცნიერო პოტენციალის და სტუდენტახალგაზრდობის დასასაქმებლად "საინივაციო ფონდი-ტექნოლოგიური პარკი".
2006w. saqarTvelos kanonis umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb safuZvelze arCeuli iqna
saqarTvelos teqnikuri universitetis akademiuri sabWo (2006 w. 30 oqtomberi).
akademiur sabWos pirvel SemadgenlobaSi Sediodnen: prof. g. saluqvaZe, prof. a. laSxi,
prof, r. Qqacarava, prof. T. WuraZe, prof. r. TevzaZe, prof. v. laferaSvili. Pprof. k.
amirejibi, prof. Aa. afxaiZe, prof. a. dumbaZe, prof. T. jagodniSvili, prof. n.
sixaruliZe, prof. g. arabiZe, prof. z. mgelaZe, prof. n. foforaZe, prof, z. gasitaSvili,
prof. T. bacikaZe, prof.z. lomsaZe, prof. b. boqoliSvili.
2006w. saqarTvelos kanonis umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb safuZvelze arCeuli iqna
stu-is warmomadgenlobiTi sabWo (spikeri, prof. e. TevzaZe)
2006w. _ sabWos wevrTa gadawyvetilebiT (faruli kenWisyriT) stu-is administraciis
xelmZRvanelis Tanamdebobaze damtkicda prof. qeTevan qoqraSvili.
2006w. stu-is xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris ufrosad arCeuli iqna prof. s. esaZe.
2006 w. – stu – s centraluri biblioTekis direqtorad airCies prof. v. papaskiri
2006 w. studenturma TviTmmarTvelobam eklesia-monastrebis aRdgeniT samuSaoze gauSva
100 studenti.
2006 w. 27 seqtembers studenturma TviTmarTvelobam, soxumis dacemis dResTan
dakavSirebiT, msvleloba moawyo.
2006 w. Catarda #1 studenturi TviTmmarTvelobis yriloba, sadac TviTmmarTvelobis
prezidenti airCies.
2006 w. studenturma TviTmmarTvelobam garemos dacvis organizacia “senmasTan,, erTad
dasufTavebis aqcia gamarTa.
2006 w. studenturma TviTmmarTvelobam Caatara stu-is turniri fexburTSi.
2006 w. studenturma TviTmmarTvelobam gamarTa Sexvedra mcire saaqto darbazSi
mweral rati amaRlobelTan
2006 w. stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo saqvelmoqmedo aqcia, moinaxules
“Zegvis,, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi”
2006w. stu-is studenturma TviTmmarTvelobam Caatara inteleqtualuri turniri “ra?
sad? rodis?”
2006 w. stu-is studenturi TviTmmarTvelobis monawileobiT teqnikur universitetSi
gadmoabrZanes anCis xati.
2006 w. studenturma TviTmmarTvelobam baTumSi TanamSromlobis memurandumze xeli
moawera.
2006 w. studenturma TviTmmarTvelobam Caatara seminari boloniis procesTan
dakavSirebiT.
2006 w. studenturi TviTmmarTvelobis iniciativiT belorusiis saelCosTan
lukaSenkos reJimTan dakavSirebiT mSvidobiani aqcia moewyo.
2006 w. studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT, stu-is studentebi “patriotTa
banakebSi” wavidnen.

2006 წ. რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის
ხელი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა.

2006 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი `მერანი~
მიიწვიეს საბერძნეთში, სადაც maT რამოდენიმე სოლო კონცერტი ჩაატარes.
2007w. 30 marts arCeul iqna saqarTvelos teqnikuri universitetis reqtori prof. a.
mowoneliZe.
2007 წ. გალერეა “უნივერსში” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა
კლუბის პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი.
ღონისძიებაზე მოწვეულნი იყვნენ, სტუ-iს ის ცნობილი კურსდამთავრებულები, რომლებიც
სხვადასხვა წლებში სწავლობდნენ ტექნიკური უნივერსიტეტში. შეხვედრის ორგანიზება სტუ-iს
სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის და კარიერის სექტორმა ითავა.
2007 წ. სტუ-ის I კორპუსში გაიხსნა კომპიუტერული ცენტრი, რომელიც სრული დატვირთვით
მუშაობს. დღის განმავლობაში, 12 ან 14 ჯგუფი მეცადინეობს და დღეში 300 სტუდენტს
მასპინძლობს.
2007 წ. სტუდენტების თხოვნით, სალონ “უნივერსს” 26 ოქტომბერს კომპოზიტორი გია
მაჭარაშვილი სტუმრობდა. შეხვედრამ თბილ და უშუალო გარემოში ჩატარდა, სადაც ბატონი
გიას შემოქმედებაზე და უშულოდ ქართულ შოუბიზნესში არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრეს.
2007 წ. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურიგიის
ფაკულტეტის დეკანატის, საინჟინრო აკადემიის პრეზიდიუმის, მეტალურგთა საერთაშორისო
კავშირის გამგეობისა და რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის საქათველოს
განყოფილების ბიუროს ინიციატივით, გურამ ქაშაკაშვილის დაბადების 75 წლის იუბილე
აღინიშნა.
2007 წ. 14-იდან 18 ოქტომბრამდე სტუ-ში სტუმრად იმყოფებოდნენ ავსტრიის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტის რექტორი ბ-ნი ჰანს ზუნკელი და საქართველოს საპატიო კონსული ავსტრიაში
დიტერ აიგნერი. ხელი მოწერა მემოარნდუმს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და
გრაცის უნივერსიტეტს შორის, თანამშრომლობის შესახებ. სტუ და გრაცის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი სტუდენტებს წელსვე გაცვლიან.
ინტერვიუ სტუს-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილების უფროს, პროფესორ ოთარ
ზუმბურიძესთან.
2007 w. – akreditaciis centris mier საქaრთველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს mieniWa
აკრედიტაცia.
2007 წ. 2008 წლისთვის სტუ-ის შემოსავლებმა შესაძლოა ნახევარ მილიონს მიაღწიოს. ამომწურავ
ანგარიშს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია წლის ბოლოს წარადგენს.
ინტერვიუ ტექნიკური უნივერსტიტეტის ადმინისტრაციის უფროსთან ქ-ნ ქეთი ქოქრაშვილთან.
2007 წ. ტექნიკური უნივერსიტეტს გერმანული ფირმა “სიმენსის” წარმომადგენლები ეწვივნენ მათ
მასპინძლებს აუწყეს, რომ ჯერ კიდევ 1860 წელს თბილისი-ფოთის სატელეფონო ხაზი მათ
დაუმონტაჟებიათ.
აღნიშნული
ფირმა
წარჩინeბული
სტუდენტებს
თავიანთ
ფირმაში
დაასაქმებს.
2007 w.Ggauqmda saqarTvelos teqnikuri universitetis soxumis, gori-cxinvalis,
saerTaSoriso navTob-gazsadenebis eqspluataciis (marneulis), zogadi teqnikuri da
mcire biznesis (rusTavis), WiaTuris, samcxe- javaxeTis, ekonomikur-teqnikuri (Telavis),
zogad-teqnikuri da sainJinro biznesis (senakis) da raWis fakultetebi.
2007 w. stu-is fakultetebis struqturaSi Seiqmna departamentebi; SemuSavda
departamentebis debuleba.

2007 w. akademiurma sabWom warmomadgenlobiT sabWosTan erTad SeimuSava stu-is
ganviTarebis strategiuli gegma.
2007 w. 29 ianvridan 2007 wlis 13 aprilamde akademiuri sabWos mdivnis movaleobas
asrulebda prof. T. jagodniSvili.
2007 wlis 23 Tebervli _ sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda stu-is
warmomadgenlobiTi sabWos reglamenti.
2007 w. 13 aprils akademiuri sabWos mdivnad arCeul iqna prof. g. saluqvaZe.
2007 wlis 30 aprili _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda
stu-is 2007 wlis biujeti.
2007 wlis 30 aprili _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda
stu-is akademiuri personalis saxelfaso ganakveTebi.
2007 wlis 23 maisis _ warmomadgenlobiTma sabWom ganixila, kenWi uyara da erTxmad
daamtkica stu-is wesdeba.
2007 wlis 30 maisi _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda
stu-is eTikis kodeqsi.
2007 wlis 30 maisi _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda
administraciis damxmare personalis saxelfaso ganakveTebi.
2007 wlis 20 ivnisi _sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda administraciis
damxmare personalis samsaxurSi miRebis erTiani wesi.
2007 wlis 27 ivnisi _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda
fakultetebis struqtura da departamentebis debulebebi.
2007 wlis 23 ivlisi _ warmomadgenlobiTi sabWos gadawyvetilebiT damtkicda stu-is
fakultetebis: samSeblo, energetikisa da telekomunikaciis, samTo-geologiuri,
qimiuri teqnologiisa da metalurgiis, arqiteturis, urbanistikis da dizainis,
informatikisa da marTvis sistemebis, satransporto da manqanaTmSeneblobis,
humanitarul-socialuri debulebebi da struqtura.
2007 wlis 10 oqtombri _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT erTxmad
damtkicda administraciis struqturuli erTeulebis debulebebi.
2007 wlis 24 dekembri _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda
biujetis Sedgenis wesi.
2007 wlis 28 dekembri _ stu-is warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma erTxmad dauWires
mxari 2008 wlis stu-is biujetis damtkicebas.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam 100 studenti gauSva eklesiamonastrebis aRdgeniT samuSaoze, uwmindesisa da unetaresis, sruliad saqarTvelos
kaTalikos-patriarqis, ilia II-s locva-kurTxeviT.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam Caatara fexburTis turniri
fakultetebs Soris.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam Caatara biliardis turniri.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo Mmagidis CogburTi
studentebis iniciativiT.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam Caatara quCis kalaTburTi
(streetboli).

2007 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT gakeTda treining-seminari
bakurianSi Temaze “axalgazrda liderebi,,
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo mSvidobiani aqcia narkomaniis
winaaRmdeg.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo Sexvedra mcire saaqto
darbazSi “NATO”-s Temaze.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam gamarTa Sexvedra mcire saaqto
darbazSi meufe ananiasTan da meufe stefanesTan narkomaniis winaaRmdeg.
2007 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis iniciativiT da organizebiT
moewyoFfakultetebis eqskursiebi.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam
“ra? sad? rodis?”

Caatara inteleqtualuri turniri

2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam
#2, sadac ganxiluli iqna samomavlo gegmebi.

Caatara TviTmmarTvelobis yriloba

2007 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT Catarda saqvelmoqmedo
koncerti “modi naxeSi”.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam koncerti miuZRvna studenturi
kavSiris 16 wlis iubiles.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo saqvelmoqmedo aqcia. moinaxula
kaspis invalidTa saxli.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo mSvidobiani aqcia afxazeTis
Temaze.
2007 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam gamarTa ‘studenturi rTveli 2007”.
2007 w. 9 aprils stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo msvleloba `9 aprilis”
memorialTan.
2007 w. 27 seqtembers stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo msvleloba soxumis
dacemis dResTan dakavSirebiT
2007 w. _ stu-is vaJTa saxalxo kapelam miiRo monawileoba proeqtSi `Taoba 21”
2007 w. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლმა `მერანმა`
წარმატებით იმოგზაურა გერმანიაში, საბერძნეთში, იტალიასა და ქატარში.
2007 w. _ saqarTvelos teqnikuri universitetis Teatri-studia `modinaxe~ miiwvies
germaniis federaciul respublikis q. karlsrueSi, sadac stu-is Teatralurma dasma
waradgina laSa TabukaSvilis piesa `darabebs miRma gazafxulia~.
2008 w. _ Catarda konkursi stu-is axal emblemaze (avtorebi v. BbaxtaZe da g.
saluqvaZe)
2008 w. _Aakademiurma sabWom miiRo teqnikuri universitetis axali devizi ,,swavla
cxovrebisaTvis”
2008w. Tanaxmad saqarTvelos kanonisa ,,umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” da stu-is
wesdebisa, erTi mesamediT ganaxlda akademiuri sabWos Semadgenloba. Aaxli vadiT
akademiuri sabWos SemadgenlobaSi Seyvanili iqnen prof. o. zumburiZe, prof. g.
abramiSvili, prof. l. imnaiSvili, prof. a. laSxi. Pprof. g. saluqvaZe.

2008 w. _ stu-is ,,SeduRebis” centrs ewoda gamoCenili qarTveli mecnieris, prof.
sozar iakobaSvilis saxeli.
2008 w. _ stu-is energetikisa da telekomunikaciis fakultetis SemadgenlobaSi Seiqmna
,,bioenergetikuli teqnologiebis” samecniero-kvleviTi instituti.
2008 w. _ stu-is “sapatio doqtorad” arCeul iqna cnobili mecnieri muhamed raufi.
2008 w. _ Seiqmna saqarTvelos teqnikuri universitetis himni, romlis teqstisa da
musikis avtoria kompozitori T. saluqvaZe
2008 wlis 9 ivlisi _ stu-is warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT
damtkicebul iqna stu-is administraciis xelmZRvanelis 2007 wlis angariSi.
2009 wlis 23 ivlisi _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT, erTxmad
damtkicda saqarTvelos teqnikuri universitetis Sinaganawesi.
2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam 100 studenti gauSva eklesiamonastrebis aRdgeniT samuSaoze.
2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT gakeTda
baTumSi

simpoziumi

2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTveloba Sekreba tabaxmelaSi, sadac ganixiles
samomavlo gegmebi da xeli moaweres TanamSromlobas memurandumze
2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam

Caatara turniri quCis kalaTburTSi

2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis iniciativiTA da organizebiT Catarda
Mmeufe Aananias leqcia stu-is mcire saaqtoSi darbazSi
2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT gakeTda aqcia enguris
xidze
2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam Caatara sportuli aqcia `Semdegi
gaCereba soxumi”
2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam gamarTa studenturi rTveli 2008
2008 w. _ Catarda #3 studenturi TviTmmarTvelobis yriloba, sadac airCies
TviTmmarTvelobis prezidenti Temur dundua
2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT, administraciuli korpusis
win 33a-s koncerti Catarda
2008 w. stu-is studenturma TviTmmarTvelobam Caatara saqvelmoqmedo koncerti Teatrstudia “modinaxeSi”
2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam da Teatr-studia “modi naxem
erToblivi gadawyvetilebiT Caatares ufaso speqtakli “modi naxeSi”
2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT Catarda turniri Jani
kalandaZis saxelobis Tasze fexburTSi
2008 w. _ 9 aprils stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyo msvleloba “9
aprilis” memorialTan
2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTveloba imyofeboda Mmartyofis bavSvTa saxlSi,
sadac studentebma iq myof bavSvebs Cautanes saCuqrebi.

2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam studentebisaTvis eqskursia moawyo
2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam moawyoKkluburi saRamo
2008 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam gamarTa gasarTobi saRamo L”london pub”Si
2008 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis iniciativiT Catarda
bakurianSi “axalgazrda liderebi”

seminari

2008 w. stu-is vaJTa saxalxo kapelam miiRo monawileoba proeqtSi “Taoba 21”
2008 წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიულma ანსამბლმა `მერანმა” და
ხალხური სიმღერის ანსამბლma `საგალობელმა` გერმანიაში, ქალაქ ფრანქფურტში, `ქართული
კულტურის” დღეებisadmi miZRvnili ერთობლივი კონცერტი ჩაატარეს.
2008 წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი `მერანი`
მიიწვიეს `Viljandi Parimusmuusika Festival`-ზე ესტონეთში. ანსამბლის კონცერტებს ესწრებოდა
თავად ესტონეთის პრეზიდენტი.

2008 წ. 20 დეკემბერს საქველმოქმედო აქცია მოეწყო, აქციის ორგანიზატორი სტუ-iს მსუბუქი
მრეწველობის მოდელირებისა და ტექნოლოგიის (126-e) კათედრა იყო, ისინი საჩუქრებით
ხელდამშვენებულები ახალგორის ბავშვთა სახლს ეწვივნენ და პატარები გაახარეს.
2008 წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიზუალური ხელოვნების კათედრის
პროფესორის თემურ ბუტიკაშვილის ფილმი “ჩამოფასებულები” ბერლინის საერთაშორისო
ფესტივალზე წარადგინეს, ნომინაციაში “საუკეთესო ევროპული მოკლმეტრაჟიანი ფილმი”.
“ჩამოფასებულების” გადაღება 2005 წლის ზაფხულში დაიწყო და 2007 წელს დასრულდა.
2008 წ. _ დიდი ხანი არ არის, რაც ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის
სისტემების ფაკულტეტზე მომავლის მეცნიერება, ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება
ჩამოყალიბდა. აღნიშნული სფერო ადამიანის ენის ტექნიკასთან მაქსიმალურად დაახლოებას
ისახავს მიზნად.

2008 წ. _ ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესორ კოტე კამკამიძის დაბაdებიდან me-80 და
სამეცნირო პედაგოგიური მოღვაწეობის 55-e წlisTavი აღინიშნა.
2008 წ. _ ბრიტანელი და ქართველი პროფესორების ძალისხმევით უნიკალური, ანალოგის
არმქონე დიდი ქართულ - ინგლისური ლექსიკონის ორტომეული შეიქმნა. ლექსიკონის ერთერთი თანაავტორის, სტუ-ის პროფესორ ლევან ჩხაიძის თქმით, ლექსიკური მარაგი
ურეცედენტოა და 140 000 სიტყვას შეადგენს. ინიციატივა ლონდონის უნივერსიტეტის
პროფესორებს, დონალდ რეიფილდსა და ლაურენს ბროვსს ეკუთვნის.
2008 წ. _ საქართველოს საპატრიაქომ ტექნიკურ უნივერსიტეტს ჰუმანიტარული საჩუქარი
გადასცა, რომელიც მთლიანად გამომცემლობა “ნოვას” მიერ 2007 წელს გამოცემული წიგნებითაა
დაკომპლექტებული.
2008 წ. 22 თებერვალს დაიწყო და სამ დღეს გაგრძელდა სტუ-iს თანამშრომელთა მიზნობრივი
მომზადების კურსები, რომელიც მიზნად თანამშრომელთა მიერ ფაკულტეტებზე უკვე არსებული
კომპიუტერული იმფრასტრუქტურის მომსახურებას ისახავს.
2008 წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საშენი მასალებისა და ნაკეთობების
კათედრა, დაარსების დღიდან მოყოლებული, სტუდენტთა მომზადებასთან ერთად, სამეცნიერო
კვლევით სამუშაოსაც ეწევა. მათ ახლახან ცემენტი შექმნეს, რომელიც მდგრადობით არსებულ
ანალოგიურ პროდუქციას არ ჩამოუვადება და ამავდროულად siiafiT გამოირჩევა

2008 წ. _ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-ის
ერთ-ერთი პროექტი შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ენერგომომარაგების სისტემის განვითარებას
გულისხმობს. პროექტის ფარგლებში დასაქმებული აrian სტუ-ის როგორც ბაკალავრიატის, ასევე
დოქტურანტურის სტუდენტები.
2008 წ. 10 ივნისს ტექნიკური უნივერსიტეტის მცირე სააქტო დარბაზში იმ სტუდენტების
საზეიმო დაჯილდოება გაიმარა, რომლებმაც განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი რეზერვში
ყოფნისას. ქვეყნის მასშტაბით 55 სტუდენტი დაჯილდოვდა, მათ შორის დიდი უმრავლესობა, 44
რეზერვისტი, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი iyo.
2008 წ. _ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის,
სახელმწიფო პრემიის ლაურეანტის პროფესორ ალექსი გორგაძის ხსნოვნისადმი მიძღვნილი III
საერთაშორისო კონფერენცია.
2008 წ. 6 ივნისს საქართველოს გერმანული “სანდკორნ” თეატრის ხელმძღვანელი ზიგფრიდ
კრაინერი ესტუმრა. გერმანელებსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრ
“მოდინახეს” დიდი ხნის თანამშრომლობა და მეგობრობა აკავშირებს. გასულ წელს თეატრი
“მოდინახე” გერმანიას ერთი კვირით სტუმრობდა.
2009w. 14 Tebervals stu-is reqtorad akademiuri sabWos mier erTxmad arCeuli iqna
prof. a. frangiSvili.
2009 წ. 21 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და სტუ-iს რექტორმა,
პოფესორმა არჩილ ფრანგიშვილმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი.
2009 wlis 10 ivnisi _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT damtkicda
stu-is administraciis xelmZRvanelis 2008 wlis angariSi gaweuli saqmianobis Sesaxeb.
2009 w. _ miRebul iqna stu-is sagamomcemlo saxl ,,teqnikuri universitetis” axali
debuleba.
2009 w. _ Seiqmna stu-is sagamomcemlo saxl ,,teqnikuri universitetis” sameurveo sabWo,
Semdegi SemadgenlobiT:
P prof. g. abramiSvili
Pprof. T. jagodniSvili
Pprof. g. mWedliZe
prof. j. beriZe
prof. a. SavguliZe
sameurveo sabWos Tavmjdomared arCeul iqna prof. a. SavguliZe, swavlul mdivnad
prof. g. abramiSvili.
2009 w. _ Catarda Ria konkursi stu-is akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad.
2009 w. _ akademiuri sabWos gadawyvetilebiT daevala prof. g. saluqvaZesQ stu-Si
momxdari mniSvnelovani movlenebis, faqtebis dafiqsireba da Segroveba universitetis
matianes Semdgomi ganviTarebis mizniT.
2009 w. _ Seiqmna gazeT ,,teqnikuri universitetis saredaqcio kolegia Semdegi
SemadgenlobiT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

o. zumburiZe - (kolegiis Tavmjdomare, mT. redaqtori)
n. bregaZe - redaqtori
T. jagodniSvili - kolegiis wevri
r. lorTqifaniZe - kolegiis wevri
a. SavguliZe - kolegiis wevri
m. zviadaZe - kolegiis wevri.

2009 w. 10 ivnisi _ damtkicda da warmatebulad Sefasda saqarTvelos teqnikuri
universitetis administraciis xelmZRvanelis mier 2008 wels Sesrulebuli samuSaos
warmodgenili angariSi.
2009 w. 23 ivlisi _ warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa gadawyvetilebiT, erTxmad
damtkicda saqarTvelos teqnikuri universitetis Sinaganawesi.
2009 w. _ stu-is studenturma TviTmmarTvelobam eklesia-monastrebis aRdgeniT
samuSaoze gauSva 100 studenti.
2009 w. _ stu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT moewyo eqskursiebi
2009 w.Estu-is studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT moewyo laSqroba

yazbegSi

2009 w. _ studenturi TviTmmarTvelobis organizebiT Catarda meufe ananias leqcia
“saqarTvelos marTlmadidebluri elkesiis urisdiqcia sazRvrebze”.
2009 w. _ studenturi TviTmmarTvelobis iniciativiT da organizebiT Catarda Jani
kalandaZis saxelobis Tasi fexburTSi
2009 w. _ stu-is vaJTa saxalxo kapelam miiRo monawileoba proeqtSi “Taoba 21”
2009 _ 7-12 ივლისს თურქეთის ქალაქ ბურსაში ფოლკლორული ცეკვების 23-ე საერთაშორისო
კონკურსი `ALTIN KARAGÖZ` გაიმართა, რომელშიც მსოფლიოს 23 ქვეყანა მონაწილეობდა.
კონკურსზე საქართველოს სტუ-is ქორეოგრაფიული ანსამბლი “მერანი” წარმოადგენდა.
აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო კონკურსზე 23 ქვეყანას შორის გაიმარჯვება და პირველი
ადგილი წილად ხვდა ანსამბლ “მერანს”.
2009 w. _ saqarTvelos teqnikuri universitetis Teatri-studia `modinaxe~ miiwvies
germaniis federaciul respublikaSi sadac stu-is Teatralurma dasma waradgina
ganaxlebuli dadgma v. korostilevis piesisa `firosmani~.

