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GTU Associate Professor STA Mobility at RUT 

 

On October 11–15, 2021 Assoc. Prof. Nikoloz Abzianidze from GTU Faculty of Informatics 

and Control Systems (Department of Telecommunications) visited Rzeszow University of 

Technology - RUT (Rzeszow, Poland) within Erasmus+ mobility project for teaching activities.  

The lectures were held within the framework of the 

Erasmus+ mobility project coordinated by the Polish 

University. 

Teaching activities consisted of 8-hour course in “Signal 

Processing”. The course was delivered for RUT bachelor’s 

and Master’s students studying in electrical engineering program.   

At the meetings in the Department of Electronic and Telecommunications 

Systems with Head of Department, Assoc. Prof. Piotr Jankowski-

Mihulowicz; Erasmus+ Departmental Coordinator, Mr. Slawomir 

Samolej; Assist. Prof. Dariusz Klepacki and academic staff of the 

Department, Assoc. Prof. Nikoloz Abzianidze delivered presentation 

introducing ongoing educational and scientific activities and the issues of 

appropriate teaching methods in GTU as well. Also were discussed the issues related to joint 

research projects between Universities.  

The mobility schedule also included meeting at RUT’s 

International Cooperation Office. At the meeting with Ms. 

Monika Stanisz, Erasmus+ mobility project coordinator,  were 

discussed the perspectives for further cooperation between the 



universities under Erasmus+ Key Action 2 Capacity building in the field of higher education. 

The mobility program covered social and cultural activities including sightseeing tours kindly 

organized by the host faculty members.  

  



სალექციო კურსი ჟეშუვის  ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში 

 

2021 წლის 11-15 ოქტომბერს სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, 

ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის ასოც. პროფ. ნიკოლოზ აბზიანიძე, Erasmus+ გაცვლითი 

პროექტის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა პოლონეთის ჟეშუვის 

ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში. 

მობილობა განხორციელდა Erasmus+ გაცვლითი პროექტის 

ფარგლებში, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი და რომლის კოორდინატორია ჟეშუვის 

ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. 

ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორემა წაიკითხა 8 საათის 

მოცულობის სალექციო კურსს  ელექტრული ინჟინერიის 

მიმართულებით ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სწავლების 

სტუდენტებისათვის.  

უნივერსიტეტში სტუმრობისას ასოც. პროფ. ნიკოლოზ აბზიანიძემ, ასევე, 

წარმოადგინა პრეზენტაცია ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე სსწავლო და 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროცესების მიმდინარეობის შესახებ.  

ჯეშუვის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში სტუ-ს ასოც. პროფესორს მასპინძლობას 

უწევდნენ ელექტრული ინჟინერიის ფაკულტეტის Erasmus+ კოორდინატორი 

პროფ. სვავომირ სამოლეჟი ელეკტრონიკის და ტელეკომუნიკაციის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფ. პიოტრ ჯანკოვსკი-მილალოვიჩი და 

ფაკულტეტის სხვა წარმომადგენლები. 

პოლონელ კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებზე განხილული იქნა 

ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელების 

შესაძლებლობები. 

ვიზიტის დროს,  გათვალისწინებული იყო გაცნობითი და საქმიანი 

შეხვედრები, რომლებიც გაიმართა საერთაშორისო თანამშრომლობის 

დეპარტამენტის წარმომადგენელთან მონიკა   სტანიჩთან. 

მობილობის პროგრამა ასევე ითვალისწინებდა სოციალურ-

კულტურულ ღონისძიებებს, კერძოდ ქალაქის და ახლომდებარე ისტორიული ძეგლების დათვალიებას 

მასპინძელი უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად.  


