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"სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2021 წლის 26 აგვისტოს N8219
 39 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 
 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის და საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. „სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2021 წლის 26 აგვისტოს
N821939 ბრძანებაში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრული გამოცდა უცხო ენაში ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტის იმ აპლიკანტთათვის ვინც შემოიტანა განაცხადი სამაგისტრო პროგრამებზე
„ბიზნესის ადმინისტრირება“ (ქართულენოვანი) და ,,საბანკო პროცესების მართვა“ ჩატარდეს
13.00 საათზე, ნაცვლად 11.30 საათისა.
 
ბ) ბრძანების 2.4 და 2.5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.4. 2021 წლის   სტუ-ის I კორპუსში, საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო15 სექტემბერს,
რესურსების ცენტრში (დარბაზი1; დარბაზი 2),კოსტავას ქ.N68 შემდეგი განრიგით:
 
9  საათი00

სამშენებლოფაკულტეტი (ყველა პროგრამა);
საინჟინრო ეკნომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების
ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები: „არქეოლოგია“, „ევროპათმცოდნეობა“ და
„მასობრივი კომუნიკაციები/ჟურნალისტიკა“)
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11  საათი00

საინჟინრო ეკნომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების
ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები: „ეკონომიკა“,და „საზოგადოებასთან
ურთიერთობა“
სამთო-გეოლოგიურიფაკულტეტი (ყველა პროგრამა).

13 საათი00

ენერგეტიკისადატელეკომუნიკაციისფაკულტეტი (ყველა პროგრამა);
სატრანსპორტოდამანქანათმშენებლობისფაკულტეტი (ყველა პროგრამა).

15 საათი30

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი (ყველა პროგრამა);
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემებისფაკულტეტი  (სამაგისტრო პროგრამა --
ინფორმატიკა)

17 საათი30

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

(ყველა პროგრამა);
 
2.5. 2021 წლის  სტუ-ის I კორპუსში,საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო16 სექტემბერს
რესურსების ცენტრში (დარბაზი1; დარბაზი 2), კოსტავას ქ.N68 შემდეგი განრიგით:
 
9 საათი00

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების   (სამაგისტრო პროგრამები:ფაკულტეტი -
„საინჟინრო ფიზიკა“, „სამედიცინო ფიზიკა“, „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ
ინჟინერიაში“(ინგ)„ მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“,
„მათემატიკა“, „ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა“,
„ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (ინგ) და „ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“
);
ბიზნესტექნოლოგიების  (სამაგისტრო პროგრამები: „საჯარო მმართველობა“ფაკულტეტი
(ქართ.), „საჯარო მმართველობა“ (რუს.) და „საბანკო პროცესების მართვა“).

11 საათი00

ბიზნესტექნოლოგიების  (სამაგისტრო პროგრამები: „ბიზნესისფაკულტეტი
ადმინისტრირება“, „ბიზნესის ადმინისტრირება“ (ინგლისურენოვანი) და „სასტუმრო
მომსახურების მართვა“)

13 საათი00

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამა
“სამართალი“);
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15 საათი30

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები:
(„სამართალი“ და „საერთაშორისო ურთიერთობები“).

გ) ბრძანების მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 
„4. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება მოხდეს გამოცდის ჩატარების ადგილზე 2021 წლის 17
სექტემბრიდან 12  საათიდან 18 სექტემბრის 13  საათამდე, მათი განხილვა _18 სექტემბერს 1700 00 0

საათამდე.0

 
 5. სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის შემდეგ) გამოცხადდეს
ამაწლის 20 სექტემბერს და განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.“;
 
დ) ბრძანებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5   პუნქტი:1

 
„5 . ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე იმ აპლიკანტთათვის, ვინც შემოიტანა1

განაცხადი სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე მაგრამ, სტუ-ის მიერ განსაზღვრულ
გამოცდა/გამოცდების პერიოდში დაუდასტურდათ კოვიდინფექცია და ვერ მიიღეს კონკურსში
მონაწილეობა, დამატებით დაინიშნოს სასპეციალიზაციო გამოცდები და სამაგისტრო
პროგრამებზე დაშვების წინაპირობების შესაბამისად გამოცდა ან გასაუბრება უცხო ენაში - 27
სექტემბერს“;
 
ე) ბრძანების მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით და გაუქმდეს ბრძანების მე-7
პუნქტი:
 
„6. ფაკულტეტების დეკანებმა საერთო სამაგისტრო გამოცდის თითოეული ნაწილისა და
სასპეციალიზაციო გამოცდის შედეგების საფუძველზე (საკონკურსო ქულა), მოამზადონ
სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტი და
შესაბამისი წარდგინება სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ და უზრუნველყონ ამ
დოკუმენტების წარდგენასა სწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტში არაუგვიანეს ამა
წლის 29 სექტემბერისა. 29 სექტემბერს მოხდეს მათი განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ
ვებგვერდზე.
 
2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ვიცე-რექტორს ლ. კლიმიაშვილს;
 
3. ბრძანება განთავსდეს სტუ-ის ვებგვერდზე და მისი გაცნობა დაინტერესებული
პირებისათვის უზრუნველყოს საქმის წარმოების დეპარტამენტმა.
 
4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
 
5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. N64)
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ვიცე–რექტორი
კლიმიაშვილი ლევან
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