
                             სსიპ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

                        ბრძანება 
 

                04.11.15  № 3312/05 

 

                        თბილისი 
 

”სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ” 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

2015 წლის 25 სექტემბრის № 2662/05   

ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილება 

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, ფაკულტეტების დეკანების 

მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

ნაწილობრივ შეიცვალოს 2015 წლის 25 სექტემბრის № 2662/05 ბრძანების შემდეგი 

პუნქტები 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

 

სამაგისტრო პროგრამა:ტრანსპორტი 
პუნქტი 8.  შესწორდეს მაგისტრანტის სახელი ნაცვლად ბარამიძე თმურისა ჩარიცხულად 

ჩაითვალოს ბარამიძე თემური; 

  

პუნქტი 11. შესწორდეს მაგისტრანტის გვარი ნაცვლად ანდრევი რევაზისა   ჩარიცხულად 

ჩაითვალოს ანდრეევი რევაზი; 

 

სამაგისტრო პროგრამა:ლოჯისტიკა 

პუნქტი 8. შესწორდეს მაგისტრანტის გვარი ნაცვლად მოურავძე ირაკლისა ჩარიცხულად  

ჩაითვალოს მოურავიძე ირაკლი; 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

პუნქტი 7. შესწორდეს მაგისტრანტის გვარი ნაცვლად ნეფერიძე ირაკლისა ჩარიცხულად 

ჩაითვალოს ნეფარიძე ირაკლი; 
 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება 
პუნქტი 91.  შესწორდეს მაგისტრანტის გვარი ნაცვლად ყანდაშვილი ანასი ჩარიცხულად 

ჩაითვალოს ყანდიაშვილი ანა; 

 

 

 



ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

 
სამაგისტრო პროგრამა: მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი  

პუნქტი 15.  შესწორდეს მაგისტრანტ ადამია ირაკლის პირადი ნომერი: ნაცვლად 62003105885 

-ისა, იკითხებოდეს 62003015885; 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა 
პუნქტი 2. შესწორდეს ლაფერიშვილი ანას საიდენტიფიკაციო კოდი და პირადი ნომერი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი 400480503 ნაცვლად, იკითხებოდეს 403817048; პირადი ნომერის 

01027067823 ნაცვლად, იკითხებოდეს 01027076886; 

 

პუნქტი 3. შესწორდეს ფეტელავა კონსტანტინეს საიდენტიფიკაციო კოდი და პირადი 

ნომერი:  საიდენტიფიკაციო კოდი  403817048 ნაცვლად, იკითხებოდეს 403133335; პირადი 

ნომერი 01027076886 ნაცვლად, იკითხებოდეს 01001087344; 

 

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

 

სამაგისტრო პროგრამა:აგრარული ტექნოლოგიები 
პუნქტი1. შესწორდეს გელაშვილი თათიას საიდენტიფიკაციო კოდი და პირადი ნომერი:  

საიდენტიფიკაციო კოდის  403459175 ნაცვლად, იკითხებოდეს 408065829; პირადი ნოერი  

01024056016 ნაცვლად, იკითხებოდეს 11001031138; 

 

პუნქტი 2. შესწორდეს ხიდეშელი ზურაბის საიდენტიფიკაციო კოდი და პირადი ნომერი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი   406232013 ნაცვლად,იკითხებოდეს 408153921; პირადი ნომერი  

01019058714  ნაცვლად, იკითხებოდეს 01030030409; 

 

პუნქტი 3. შესწორდეს გვაზავა ლევანის საიდენტიფიკაციო კოდი და პირადი ნომერი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი ნაცვლად 408153921იკითხებოდეს 403459175; პირადი ნომერი 

01030030409 ნაცვლად, იკითხებოდეს 01024056016. 

 

 

 

რექტორი                                                        ა.ფრანგიშვილი 

  

ვიზები: 

  

ვიცე-რექტორი ლ.კლიმიაშვილი 

  

სწავლების დეპარტამენტის 

უფროსი  ი.ლომიძე 

  

      სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

     დეპარტამენტის უფროსი   ბ. მაისურაძე 

 
 
 


