
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  

სხდომა =01-06-02/08 

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

 

 

1. სტუ-ის სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის  დებულების დამტკიცების 

შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №01-05-04/252 – 

მომხსენებელი პროფ.  გიორგი აბრამიშვილი;    

2.  სტუ-ის სწავლების  დეპარტამენტის  დებულების  დამტკიცების  შესახებ.    სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №01-05-04/260 – მომხსენებელი  პროფ. თამარ წერეთელი;         

3. სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ. 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის დადგენილება №01-05-04/187 – მომხსენებელი სტუ-

ის პროფესიული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ ხუროძე; 

4. სტუ-ის ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების 

საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის რეორგანიზაციის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 31 

ივლისის დადგენილება №01-05-04/215 – მომხსენებელი სტუ-ის ჟიული შარტავას სახელობის 

სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის დირექტორი 

ზურაბ ჯიბლაძე; 

5. ელექტროენერგიის, გაზისა და სატელეკომუნიკაციო ობიექტების ინსპექტირების ცენტრის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 31 ივლისის დადგენილება №01-05-04/214 

– მომხსენებელი სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გია არაბიძე; 

6. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტის პროფ. ალექსანდრე რობიტაშვილისათვის სარგოს რაოდენობის 80%-ით განსაზღვრის 

შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №01-05-04/243 – 

მომხსენებელი სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გია არაბიძე; 

7. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტის პროფ. რევაზ სვანიძისათვის სარგოს რაოდენობის 80%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №01-05-04/244 – მომხსენებელი სტუ-ის 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გია არაბიძე; 

8. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის ასოც. პროფესორ 

კობა ჯინჭარაძისათვის სარგოს რაოდენობის 58 %-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 31 ივლისის დადგენილება №01-05-04/216 – მომხსენებელი სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფ. დავით გურგენიძე;    

9. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის პროფესორ მერაბ 

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

2019 წლის 31 ივლისის დადგენილება №01-05-04/217 – მომხსენებელი სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფ. დავით გურგენიძე;    

10. სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის 

პროფესორ კარლო ღურწკაიასთვის სარგოს რაოდენობის 80%-ით განსაზღვრის შესახებ. სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 31 ივლისის დადგენილება №01-05-04/218 – მომხსენებელი სტუ-ის 

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. რუსუდან ქუთათელაძე; 

11. მიმდინარე საკითხები. 

 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სხდომა  ჩატარდება 

2019 წლის 27 სექტემბერს 15:00 საათზე 

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


