
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  

სხდომა =01-06-02/03 

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

 

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარის (პრეზიდენტი) კანდიდატურის შერჩევის შესახებ – მომხსენებელი 

სპიკერი, პროფ. ჯემალ გახოკიძე; 

2. სს. ,,საქართველოს ბანკის“ სახელობითი სტიპენდიის დანიშვნის წესის 

დამტკიცების შესახებ – მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი; 

3. სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის 

ანგარიშის შესახებ – მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი;    

4. ინფორმაცია პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილის  სტუ-ის კანცლერობის პერიოდში  

გატარებულ უმთავრეს ღონისძიებათა მოკლე ანგარიშის შესახებ – მომხსენებელი 

სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი;    

5. ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის მიერ ჩატარებული გეგმური შემოწმების 

შედეგად მიღებული დასკვნების ძირითადი ასპექტების შესახებ – მომხსენებელი 

სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი;    

6. სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

– მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფ. ქეთევან 

ქოქრაშვილი;    

7. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან  კორეული ენისა და კულტურის 

ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური 

საბჭოს 2019 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/435   –  მომხსენებელი  

ბ-ნი  სოსო  ჩუნთიშვილი; 

8. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფ. რუსუდან წულაძისათვის სარგოს 

რაოდენობის  60%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 

წლის 27 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/426 – მომხსენებელი სტუ-ის 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, პროფ.                                

ზურაბ  წვერაიძე; 

9. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფ. რევი ჩოგოვაძისათვის სარგოს 

რაოდენობის  60%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 

წლის 27 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/427 – მომხსენებელი სტუ-ის 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, პროფ.                                

ზურაბ  წვერაიძე; 



10. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფ. ასლან ჯაღმაიძისათვის სარგოს 

რაოდენობის  60%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 

წლის 27 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/428 – მომხსენებელი სტუ-ის 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, პროფ.                                

ზურაბ  წვერაიძე; 

11. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტის პროფ. პეტრე ქენქაძისათვის  სარგოს 

რაოდენობის  60%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 

წლის 27 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/429 – მომხსენებელი სტუ-ის 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ.                                

ოთარ გელაშვილი; 

12. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის აგრარული 

მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ასოც. პროფ. 

ციცინო ლომთაძისათვის სარგოს რაოდენობის  60%-ით განსაზღვრის შესახებ. 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 2 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/371 

– მომხსენებელი სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გიორგი  ქვარცხავა;       

13. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის აგრარული 

მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფ. ელდარ 

გუგავასათვის სარგოს რაოდენობის  60%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 2 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/372 – 

მომხსენებელი სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გიორგი  ქვარცხავა;        

14. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის აგრარული 

მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფ. პეტრე 

დუნდუასათვის სარგოს რაოდენობის  60%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 2 დეკემბრის დადგენილება  №01-05-04/373 – 

მომხსენებელი სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გიორგი  ქვარცხავა;   

15. მიმდინარე საკითხები. 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სხდომა  ჩატარდება 

2020 წლის 17 იანვარს, 14:30  საათზე 

სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, III სართული, მცირე სააქტო დარბაზი 

 


