
                              სსიპ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

                            ბრძანება 

 

                 09.09.2014 № 157 

                           

                          თბილისი 

 

    2014 წლის 07 აგვისტოს №146 და №147  

ბრძანებების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ 

         

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და “უმაღლესი                                    

განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე 

                                    

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

I. შეიცვალოს 2014 წლის 07 აგვისტოს №147 ბრძანების მე-2 პუნქტი და იკითხებოდეს    

შემდეგი რედაქციით: 

 

“2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებების მიღება განხორციელდეს 

საფაკულტეტო ბრძანებით შექმნილი საბუთების მიმღები კომისიების მიერ 2014 წლის 

პირველი სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით;” 

 

II. შეიცვალოს 2014 წლის 07 აგვისტოს №146 ბრძანების 1-7 პუნქტები და იკითხებოდეს  

შემდეგი რედაქციით: 

 

1. სასპეციალიზაციო გამოცდები ფაკულტეტების სამაგისტრო პროგრამებზე ჩატარდეს 

2014 წლის 22 სექტემბერს სტუ-ს VI კორპუსში, კოსტავას ქ. 77, შემდეგი განრიგით: 

 

1000  _1300 საათი 

• სამშენებლო ფაკულტეტი 

• ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

• სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

• ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

• დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

 

1400 _1700 საათი 

• არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

• ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

• სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

• აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

 

2. სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები გამოცხადდეს იმავე დღეს, 22 სექტემბერს 

და განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე; 

3. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება მოხდეს ამა წლის 22 სექტემბერიდან 23 

სექტემბრის 16 საათამდე, მათი განხილვა _ ამა წლის 23 სექტემბერს; 

4. სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოცხადდეს ამა წლის 23 

სექტემბერს და განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე; 



5. ფაკულტეტების დეკანებმა საერთო სამაგისტრო გამოცდის თითოეული ნაწილისა და 

სასპეციალიზაციო გამოცდის შედეგების საფუძველზე (საკონკურსო ქულა), მოამზადონ 

სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტი და 

შესაბამისი  წარდგინება სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ  და ჩააბარონ 

ისინი სწავლების დეპარტამენტს  ამა წლის 24 სექტემბერს; 

6. სტუ-ს ფაკულტეტების დეკანებმა უზრუნველყონ მაგისტრანტობის კანდიდატებთან 

ხელშეკრულების გაფორმება 2014 წლის 26  სექტემბრის ჩათვლით; 

7. სწავლების დეპარტამენტმა 2014-2015 სასწავლო წლისთვის სტუ-ს სამაგისტრო 

პროგრამებზე ჩასარიცხად მოამზადოს რექტორის ერთიანი ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი (ბრძანება) არა უგვიანეს ამა წლის 27 სექტემბრისა და  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის №227 

ბრძანებით განსაზღვრულ ვადაში უზრუნველყოს მისი წარდგენა გამოცდების ეროვნულ 

ცენტრსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში; 

 

III. ბრძანება გამოიკრას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში და ფაკულტეტებზე 

თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს სტუ-ს  ვებგვერდზე; 

 

IV. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

რექტორი        ა.ფრანგიშვილი 

 

 

ვიზები: 

 

რექტორის მოადგილე სასწავლო  

დარგში  ლ.კლიმიაშვილი 

 

სწავლების დეპარტამენტის 

უფროსი  ი.ლომიძე 

 

იურიდიული დეპარტამენტის 

უფროსი ბ.მაისურაძე 

 
 


