
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 

სხდომა =01-06-02/07 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

 

1.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული რებრენდინგის 

შესახებ − მომხსენებლები სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ბატონი 

კარლო კოპალიანი და სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დეკანი, ბატონი 

ნიკოლოზ შავიშვილი; 

2.  სტუ-ის 2020 წლის  ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ – 

მომხსენებელი  სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ბატონი კარლო 

კოპალიანი; 

3. სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის უვადო სარგებლობის უფლებით  

გაცემის შესახებ  − მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

ბატონი კარლო კოპალიანი; 

4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი 

საშუალებების ჩამოწერის შესახებ − მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი, ბატონი კარლო კოპალიანი; 

5. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული 

ქონების  საინვესტიციო პირობით პრივატიზების მიზნით მესაკუთრისათვის 

დაბრუნების შესახებ − მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

ბატონი კარლო კოპალიანი; 

6. საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის ინსტიტუტ „ტალღას“ სამეცნიერო  

თანამდებობის  დაკავების  მიზნით კონკურსის  გამოცხადების  შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 30 ივნისის  დადგენილება № 01-05-04/89 − 

მომხსენებელი   ქალბატონი  მედეა   ბურჯანაძე; 

7. საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ცოტნე  მირცხულავას სახელობის  

წყალთა მეურნეობის   ინსტიტუტის  სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების  

მიზნით კონკურსის  გამოცხადების  შესახებ.  სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 



წლის 30 ივნისის დადგენილება  № 01-05-04/90 − მომხსენებელი     ბატონი  გივი  

გავარდაშვილი; 

8. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის 

მართვის  სისტემების ინსტიტუტის  სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების  

მიზნით კონკურსის  გამოცხადების  შესახებ . სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 

წლის 30 ივნისის დადგენილება  № 01-05-04/91 − მომხსენებელი    ბატონი  

ნუგზარ  ყავლაშვილი;  

9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ  ჭავჭანიძის  სახელობის  

კიბერნეტიკის  ინსტიტუტის    სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების  მიზნით 

კონკურსის  გამოცხადების  შესახებ.    სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 30 

ივნისის  დადგენილება  № 01-05-04/92  − მომხსენებელი  ბატონი თამაზ  

სულაბერიძე; 

10. ააიპ   სახანძრო უსაფრთხოების  სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის  

სახელწოდების ცვლილებისა და მისი წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების 

შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 18 ივნისის დადგენილება № 01-

05-04/85 − მომხსენებელი სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ბატონი ივანე  

ჯაგოდნიშვილი;   

11. მიმდინარე საკითხები. 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სხდომა =01-06-02/07 ჩატარდება 

2020 წლის 22 ივლისს, 16:00 საათზე 

დისტანციურად, ელექტრონული პლატფორმა Zoom-ის მეშვეობით, 

ID. 2423255110,  Password-gtu2020 

.  


