
                             სსიპ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

                        ბრძანება 

            04.11.14 № 3165/05 

                        თბილისი 

 

სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

2014 წლის 10 ოქტომბრის № 2737/05 

ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილება 

 

 

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

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, სტუ-ს 

“სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირების და მობილობის შესახებ” ინსტრუქციისა და 

ფაკულტეტების დეკანთა მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 
შევიდეს ცვლილებები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2014 წლის 10 

ოქტომბრის № 2737/05 ბრძანებაში 

 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი   

მიმართულება: საინჟინრო 

სამაგისტრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 

პუნქტი 20. აკობია დავითის პირად ნომრად ნაცვლად  01900109295-სა, ჩაითვალოს 

19001092955; 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 
მიმართულება: საინჟინრო 

სამაგისტრო პროგრამა: ლოჯისტიკა 

პუნქტი 9. შესწორდეს გვარი კუპრავა ნათიას ნაცვლად ჩარიცხულად ჩაითვალოს 

კუპრაძე ნათია 

 

მიმართულება: საინჟინრო 

სამაგისტრო პროგრამა : საგზაო ინჟინერია 

პუნქტი 4. რუხაძე  შოთას პირად ნომრად ნაცვლად  01019058625-სა ჩაივალოს 

01019058622 

 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები 

სამაგისტრო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია 

პუნქტი 7. ჯიბლაძე მიხეილის პირად ნომრად ნაცვლად 01017093881-სა ჩაითვალოს 

01017043881 

 

 

 

 



მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა 

სამაგისტრო პროგრამა: საბანკო პროცესის მართვა 

პუნქტი 17. ანყოსი მამუკას პირად ნომრად ნაცვლად 01024082525-სა ჩაითვალოს 

01024082545 

 

მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა 

სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება 

პუნქტი 15. დუშუაშვილი გიორგის პირად ნომრად ნაცვლად 58001048484-სა 

ჩაითვალოს 38001048484 

 

პუნქტი 51. თელია თეკლას პირად ნომრად ნაცვლად  01027098797-სა ჩაითვალოს 

01027068797 

 

პუნქტი 90. შესწორდეს სახელი,  ტყემალაძე ნათიას ნაცვლად ჩარიცხულად ჩაითვალოს 

ტყემალაძე ირმა. 

                                                        

პუნქტი 109. შესწორდეს გვარი ღვედელაშვილი დავითის ნაცვლად ჩარიცხულად 

ჩაითვალოს ღვედაშვილი დავით. 

 

პუნქტი 110. ტურაშვილი ანას პირად ნომრად ნაცვლად  01027066684-სა ჩაითვალოს 

01027066685 

                                                           

მიმართულება: სამართალი 

სამაგისტრო პროგრამა: სამართალი 
პუნქტი 21. ფერაძე გვანცას პირად ნომრად ნაცვლად  01011075205-სა ჩაითვალოს 

01011075105 

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
მიმართულება: საინჟინრო 

სამაგისტრო პროგრამა: მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი    
პუნქტი 7. ბახტაძე ნიკოს პირად ნომრად ნაცვლად  38001034998-სა ჩაითვალოს 

39001034998 

 

მიმართულება: მათემატიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ფიზიკა 

სამაგისტრო პროგრამა: ინფორმატიკა 

პუნქტი 58. ნანაძე ლევანის პირად ნომრად ნაცვლად  1101020365-სა ჩაითვალოს 

11001020365 

 

პუნქტი 119. გურგენიშვილი ვანოს პირად ნომრად ნაცვლად  01005205885-სა  

ჩაითვალოს 01005025885 

 

პუნქტი 123. ფხალაძე გიორგის პირად ნომრად ნაცვლად  12001075315-სა  ჩაითვალოს 

12001075314 

 

პუნქტი 124. ლომთაძე ნიკას პირად ნომრად ნაცვლად  60001123457-სა  ჩაითვალოს 

60001123157 



 

 

 

 

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
მიმართულება:აგრარული 

სამაგისტრო პროგრამა: სასურსათო ტექნოლოგია                                                                                           

პუნქტი 4. ლეჟავა მარიკას პირად ნომრად ნაცვლად  01027090587-სა  ჩაითვალოს  

01027090584 

 

 

 

რექტორი                                                        ა.ფრანგიშვილი 

  

ვიზები: 

  

რექტორის მოადგილე სასწავლო 

დარგში  ლ.კლიმიაშვილი 

  

სწავლების დეპარტამენტის 

უფროსი  ი.ლომიძე 

  

იურიდიული დეპარტამენტის 

უფროსი ბ.მაისურაძე 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


