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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა- ვერსია:01

რ ე ქ ტ ო რ ი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

რ ე ქ ტ ო რ ი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

რექტორის მოადგილე 

მეცნიერების დარგში
რექტორის მოადგილე 

მეცნიერების დარგშივიცე-რექტორივიცე-რექტორი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

(კანცლერი)

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

(კანცლერი)

სამეთვალყურეო საბჭოსამეთვალყურეო საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო
(სენატი)

წარმომადგენლობითი საბჭო
(სენატი)

აკადემიური საბჭო

საფინანსო დეპარტამენტისაფინანსო დეპარტამენტი
ინფრასტრუქტურის მართვის, 

შრომის უსაფრთხოების და 
ლოგისტიკის დეპარტამენტი

ინფრასტრუქტურის მართვის, 

შრომის უსაფრთხოების და 
ლოგისტიკის დეპარტამენტი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

მოადგილე (კანცლერის მოადგილე)

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

მოადგილე (კანცლერის მოადგილე)

ფინანსური დაგეგმვის 

განყოფილება
ფინანსური დაგეგმვის 

განყოფილება

ლოგისტიკის განყოფილებალოგისტიკის განყოფილება

ინფრასტრუქტურის მართვის 

განყოფილება 
ინფრასტრუქტურის მართვის 

განყოფილება 

შრომის უსაფრთხოების 

განყოფილება
შრომის უსაფრთხოების 

განყოფილება

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი
შესყიდვების დეპარტამენტიშესყიდვების დეპარტამენტი

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტი

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტი

კომპიუტერული ქსელების 

მართვის და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების განყოფილება

კომპიუტერული ქსელების 

მართვის და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების განყოფილება

ტექნიკური მხარდაჭერის 

განყოფილება
ტექნიკური მხარდაჭერის 

განყოფილება

სატელეკომუნიკაციო და 
მულტიმედიის სისტემების 

განყოფილება

სატელეკომუნიკაციო და 
მულტიმედიის სისტემების 

განყოფილება

საქმისწარმოების 

დეპარტამენტი
საქმისწარმოების 

დეპარტამენტი

არქივის განყოფილებაარქივის განყოფილება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურიხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახურიშიდა აუდიტის სამსახური
 სტრატეგიული განვითარების და 
კომუნიკაციების დეპარტამენტი

 სტრატეგიული განვითარების და 
კომუნიკაციების დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობების 

დეპარტამენტი
საერთაშორისო ურთიერთობების 

დეპარტამენტი

კ ა ნ ც ე ლ ა რ ი აკ ა ნ ც ე ლ ა რ ი ა
მარკეტინგის და კომუნიკაციების 

განყოფილება 
მარკეტინგის და კომუნიკაციების 

განყოფილება 

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკასაუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა
საგამოცდო და ელექტრონული 

სასწავლო რესურსების ცენტრი
საგამოცდო და ელექტრონული 

სასწავლო რესურსების ცენტრი
სასწავლო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტი
სასწავლო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტი

სენატის სპიკერისენატის სპიკერი

სენატის სამდივნოსენატის სამდივნო

კანცლერის აპარატიკანცლერის აპარატი

მეცნიერების და ინოვაციების 

დეპარტამენტი
მეცნიერების და ინოვაციების 

დეპარტამენტიფაკულტეტები: 

• სამშენებლო ფაკულტეტი  

• ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

• სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

• ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

• სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი 

• არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტი 

• სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტი  

• საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა 
და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

• ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

• დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 
• აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

ფაკულტეტები: 

• სამშენებლო ფაკულტეტი  

• ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

• სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

• ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

• სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი 

• არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტი 

• სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტი  

• საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა 
და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

• ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

• დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 
• აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსიტიტუტები:

•  ვ.ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი 

• ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის 

ინსტიტუტი
• არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 

• კვების მრეწველობის ინსტიტუტი 

• მემბრანული ტექნოლოგიების ტექნიკური ინსტიუტი 

• წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი 

• ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი 

• ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი 

• ს/კ ინსტიტუტი “ტალღა” 

• სტუ-ს „ი. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა 
და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი“

• ს/კ ინსტიტუტი “ტექინფორმი”

• დაბალი ძაბვის ელექტრული მანქანების ტექნოლოგიის ინსტიტუტი 

• სამეცნიერო სასწავლო და საწარმოო ცენტრი “ანალიზხელსაწყო” 

• ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო 

უზრუნველყოფის ინსტიტუტი  

• სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის 

ცენტრი

აკადემიური საბჭოს სამდივნოაკადემიური საბჭოს სამდივნო

სტუ კურსდამთავრებულთა კლუბისტუ კურსდამთავრებულთა კლუბი

რექტორის აპარატირექტორის აპარატი

აღრიცხვის და ანგარიშგების 

განყოფილება
აღრიცხვის და ანგარიშგების 

განყოფილება

დაცვის და უსაფრთხოების 

დეპარტამენტი
დაცვის და უსაფრთხოების 

დეპარტამენტი

ადამიანური კაპიტალის 

მართვის დეპარტამენტი
ადამიანური კაპიტალის 

მართვის დეპარტამენტი

სტუდენტური თვითმმართველობასტუდენტური თვითმმართველობა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

მოადგილე (კანცლერის მოადგილე)

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

მოადგილე (კანცლერის მოადგილე)

აკრედიტაციის და 
ავტორიზაციის განყოფილება

აკრედიტაციის და 
ავტორიზაციის განყოფილება

ხარისხის კონტროლის, 

ანალიზის და განვითარების 

განყოფილება 

ხარისხის კონტროლის, 

ანალიზის და განვითარების 

განყოფილება 

საგამოცდო პროცესების და 
სწავლების ელექტრონული  

სისტემების განყოფილება

საგამოცდო პროცესების და 
სწავლების ელექტრონული  

სისტემების განყოფილება

ტესტების განყოფილებატესტების განყოფილება

აკადემიური დატვირთვების და 
ცხრილების განყოფილება

აკადემიური დატვირთვების და 
ცხრილების განყოფილება

საბაკალავრო პროგრამების 

მართვის განყოფილება
საბაკალავრო პროგრამების 

მართვის განყოფილება

მაგისტრატურის და 
დოქტორანტურის განყოფილება

მაგისტრატურის და 
დოქტორანტურის განყოფილება

დიპლომების განყოფილებადიპლომების განყოფილება

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“
საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“

ტექნოლოგიების და 
ინოვაციების ჰაბი
ტექნოლოგიების და 
ინოვაციების ჰაბი

რეესტრის განყოფილებარეესტრის განყოფილება

მარკეტინგის განყოფილება 

უწყვეტი განათლების და 
კარიერული განვითარების 

დეპარტამენტი

უწყვეტი განათლების და 
კარიერული განვითარების 

დეპარტამენტი

პროფესიული განათლების 

განყოფილება
პროფესიული განათლების 

განყოფილება

კარიერული განვითარების და 
გადამზადების ცენტრი

კარიერული განვითარების და 
გადამზადების ცენტრი
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