
საკონტაქტო ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ფაკულტეტების მიხედვით 
 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   მშენებლობა;  მშენებლობა (რუსულენოვანი);  მშენებლობის  

მენეჯმენტი; სამშენებლო სატრანსპორტო ტექნოლოგიური 

საშუალებები; სამოქალაქო ინჟინერია 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 68;  სტუ-ის I კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 536; 

 

საკონტაქტო პირები:   ლელა სივსივაძე - 599 38 33 54;  მანანა ნოზაძე - 599 11 38 53;  

                                    სოფო ცერცვაძე - 599 01 79 09;                      

                 

 

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია;  ენერგეტიკა და  

ელექტროინჟინერია (რუსულენოვანი); ტელეკომუნიკაცია; 

ტელეკომუნიკაცია (რუსულენოვანი);  საინჟინრო მენეჯმენტი; 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77;  სტუ-ის VШ   კორპუსი, მე- 4 სართული, ოთახი 444;  

 

საკონტაქტო პირები:   მარიამ  ქაზუმაშვილი  – 577 52 00 58;  მეგი გოგოლაძე  - 568 78 53 66;                  

   თამარ ჭანტურიძე  - 592 07 30 71;  დავით გელაშვილი  - 551 77 55 66 ;                   

  თეკლა ცხადაძე  - 595 15 98 99;     რუსუდან  ძიძიგური  - 599 28 63 20;                 

                ეკატერინე კეკელია  - 593 61 93 61;   ლენა შატაკიშვილი  –  599 77 44 93; 

 

 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   გეოლოგია; სამთო და გეოინჟინერია; საინჟინრო გეოდეზია;  

საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვა;  

გეოინფორმატიკა;  ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები  

(რუსულენოვანი) 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის Ш კორპუსი, მე-2 სართული,   ოთახი 221;  

 

საკონტაქტო პირები: თემურ კუნჭულია – 2 38 00 50;  ნანა ხუნდაძე -  599 72 98 96;                         

 შორენა ჩიხრაძე –598 53 07 00; 

 



 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   ქიმია;  მეტალურგია;  მასალათმცოდნეობა;  სასურსათო  

პროდეუქტების წარმოების ინჟინერია; ფარმაცია 

 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 69;  სტუ-ის  მე–IIკორპუსი,  მე–3 სართული  „კომპიუტერული ცენტრი“ 

 

საკონტაქტო პირები: მთვარისა ნეფარიძე  –   591 13 08 35;    ნინო ობგაძე –  593 11 71 40;                

ბელა კუმელაშვილი – 595 58 45 75; 

 

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   ტრანსპორტი;  საგზაო ინჟინერია;  სამრეწველო ინჟინერია და  

ტექნოლოგია; მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია;  კვების  

ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგია; ლოგისტიკა; ბიზნესის  

ორგანიზაცია და მართვა 

 

მისამართი:   მ.კოსტავას 68;  სტუ-ის I  კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 539; 

 

საკონტაქტო პირები:  მარინა ბარათელი - 555  41 48 80 ; იამზე კოტრიკაძე  - 557 57 73 90;                       

თინათინ ნიაური  - 557 33 82 89;   ბელა დედანაშვილი  - 555 76 79 77; 

 

 

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტი 

 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   არქიტექტურა;  არქიტექტურა (რუსულენოვანი);  მოდის  

დიზაინის ტექნოლოგიები  

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 68; სტუ-ის I   კორპუსი, C ფლიგელი, მე-4 სართული,ოთახი 410ც;  

 

საკონტაქტო პირები:   რუსუდან სვანიძე – 599 24 01 58;  ელისაბედ სვანიძე –598 45 18 18 ;                          

  ნინო შავარდაშვილი - 555 51 66 13 ;  ირმა კოდუა - 558 42 40 42; 

 

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   სამართალი; საერთაშორისო  ურთიერთობები;  საერთაშორისო  

ურთიერთობები (რუსულენოვანი)  

 



             მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი,მე-9 სართული, ოთახი 910 ა; 

 

საკონტაქტო პირები:  რატი გაბისონია - 577 56 77 57;  მაია გაბისონია  599 14 62 26;                    

    სალომე  ფიფია – 598 55 60 01; 

 

 

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   ინფორმატიკა; ინფორმატიკა (რუსულენოვანი);  მათემატიკა;   

საინჟინრო ფიზიკა;   ბიოსამედიცინო ინჟინერია;  ბიოსამედიცინო  

ინჟინერია ( ინგლისურენოვანი); მართვის სისტემები,  

ავტომატიზაცია და ტესტ ინჟინერინგი;  კომპიუტერული  

მეცნიერებები ( ინგლისურენოვანი)  

 

მისამართი: მ.კოსტავას 77;  სტუ-ის VI   კორპუსი,  მე-3 სართული, ოთახი 309ა;  

 

საკონტაქტო პირები: ნინო წიკლაური – 591 33 47 78; ვალერი ტაკაშვილი  – 551 00 99 36; სოფიო  

  სარდალიშვილი 577 19 11 05;  ქეთევან ნოზაძე  – 555 13 58 78; სალომე  

  ქარსელაძე – 555 13 38 15;  თეონაჭიღლაძე  – 599 01 55 59; ნანა მამისაშვილი  

  597 51 08 55 

 

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

 

საგანამანათლებლო პროგრამა:   დიზაინი (ინგლისურენოვანი) 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ისVШ  კორპუსი, II სათული ოთახი 3; 

      

საკონტაქტო პირები:   მალხაზ რაზმაძე – 577 55 13 88;  თამარ ელიზბარაშვილი - 558 24 74 78;   

მარინა მიტიჩაშვილი - 59910 56 07; ნინო ახობაძე – 599 55 12 16 

 

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   აგრარული ტექნოლოგიები;   სასურსათო ტექნოლოგია;     სატყეო  

საქმე; აგროინჟინერია; მევენახეობა და ენოლოგია; მეცხოველეობა;   

აგრონომია; ნიადაგისა და წყლის რესურების ინჟინერია; მთის 

სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება;  მთის მდგრადი 

ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი;  მთიანი რეგიონების 

ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა;  

 

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

 



 საკონტაქტო პირები:  მარიამ გოგალაძე – 555 45 58 94;  რიმა თანდილაშვილი – 599 23 25 15;         

ნინო მჭედლიძე - 555 91 95 91;  ანა მჭედლიძე – 557 16 85 58; 

 

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი  

 

საგანამანათლებლო პროგრამები:    ბიზნესის ადმინისტრირება;  ბიზნესის ადმინისტრირება  

(რუსულენოვანი);  საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები;  

საჯარო მმართველობა;  სასტუმრო მომსახურება;  

 

მისამართი: მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-7 სართული,  ოთახი704 ა; 

 

საკონტაქტო პირები:   მაია მარტიაშვილი –  591 51 75 73;  თამარ ბეგდარაშვილი - 598 33 78 99;          

ანა სვანიძე -  593 45 20 30 

 

 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტი 
 

საგანამანათლებლო პროგრამები:   ევროპისმცოდნეობა; მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა;  

ჟურნალისტიკა (რუსულენოვანი);  საზოგადოებრივი  

ურთიერთოებები; ეკონომიკა;  არქეოლოგია; 

 

მისამართი:  მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-8 სართული, ოთახი802ა;     

 

საკონტაქტო პირები: ქეთევან ცეცხლაძე -599 42 36 33;   ნინო გვარჯალაძე  -  599 35 48 41;                 

 მაგდა ბაქანიძე - 557 07 86 86  

 
 


