
საკონტაქტო პირები ფაკულტეტების მიხედვით 

 

1. სამშენებლო ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 68;  სტუ-ის I კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 

536დ; 

     საკონტაქტო პირი   -  ლეილა ქრისტესიაშვილი -593 905 5 01;  

 

2.   ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 77;  სტუ-ის VШ   

      კორპუსი, მე- 4 სართული, ოთახი 417;  

      საკონტაქტო პირი - თეკლა ცხადაძე - 595 159 899; 

             

3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 77; სტუ-ის Ш კორპუსი, მე-2 

სართული, ოთახი 221;  

     საკონტაქტო პირები: თამარ ღუღუნიშვილი -  598 292 331;  

                                           თამარ ებანოიძე -   593 577 445 

                

4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 69;  სტუ-ის  

X კორპუსი, მე-4 სართული, ოთახი 403;   

     საკონტაქტო პირი - თამარ ლოლაძე - 555 498 612; 

              

5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 68; სტუ-ის I         

     კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 539;  

     საკონტაქტო პირი - თამარ შუბითიძე 577 472  709; 

              

6.  არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 68; სტუ-

ის I  კორპუსი, C ფლიგელი, მე-4 სართული, ოთახი 410ც;  

       საკონტაქტო პირი - ირინა დავითაშვილი 555  588 707; 

 

7.  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 77; 

     სტუ-ის VI კორპუსი, მე-9 სართული, ოთახი 909 ა; 

     საკონტაქტო პირები: თამარ ბარამია - 598  332 205; 

                                            ეკა აბესაძე - 555 106 313; 

                                            თამარ ბრეგვაძე - 571 021 752. 

 

8.  ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 77;  სტუ-ის VI       

      კორპუსი,  მე-3 სართული, ოთახი 309 ა;  



      საკონტაქტო პირი - თინათინ კაიშაური -599 142 080; 

 

9. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა. მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VШ  კორპუსი, II 

სათული ოთახი 3; 

     საკონტაქტო პირები: თამარ ელიზბარაშვილი - 558 247 478;  

                                      მარინა მიტიჩაშვილი - 599 105 607; 

 

10. აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი - 

      გურამიშვილის გამზ.№17, მე-2 სართული, ოთახი №209;  

      საკონტაქტო პირი - ნინო გოროზია  557 737 458; 

 

11. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-7   

      სართული,  ოთახი 710ა;     

      საკონტაქტო პირები: მანანა ბერუაშვილი -  551 536 011;  

                                             თამარ მიქელაძე - 599 721 753. 

 

12.  საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა    

       ფაკულტეტი - მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-8 სართული, ოთახი 801ა;     

       საკონტაქტო პირი - მაგდა ბაქანიძე  - 557 078 686. 

 


