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*MES7210001392031*

MES 7 21 0001392031
20/12/2021

  ,,ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის  სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ“ სტუ-ის
რექტორის 2021 წლის 14 დეკემბრის N1366129 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, „უმაღლესი განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის №133/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის მე-6 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის,
სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების
საფუძველზე,

ვბრძანებ:

შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო
სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის14 დეკემბრის N1366129
ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის
ინჟინერიის ფაკულტეტის ნაწილში ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სახელმწიფო სტიპენდია 2021 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2022 წლის პირველ
დეკემბრამდე სამი კალენდარული თვის განმავლობაში თვეში 150 ლარის
ოდენობით დაენიშნოთ ფაკულტეტების მიხედვით სტუ-ის ბაკალავრიატის
წარჩინებულ სტუდენტებს:

 სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი
 

N გვარი, სახელი პირადი
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1 ქანთარია მანანა
2 გერგედავა ვიქტორია
3 აბრამიძე მარიამი
4 მელქონიანი ასია
5 ბარბაქაძე მარიამ
6 ნადოევი ნიკოლოზი
7  ბიბილაშვილი ნათია
8 მაისურაძე ლილი
9 ტეტუნაშვილი თორნიკე
10 აკოფაშვილი ლევანი
11 ნოზაძე საბა
12 ღორჯომელაძე ალეკო
13 ონიანი ლაშა
14 კევლიშვილი მარიამ
15 პეტრიაშვილი მედეა
16 კოტრიკაძე ირაკლი
17 ჯოლოხავა ცოტნე
18 ჯულაყიძე ანა
19 ჯუღელი გია
20 ელბაქიძე კონსტანტინე
21 ხუბუა ჭაბუკა
22 დათუნაშვილი თორნიკე
23 ხორნაული ანა
24 გუგულაშვილი მარიამ
25 კრასნორუცკაია ელიზავეტა
26 ხუმარაძე ლიკა
27 ბანცაძე თათია
28 ამაღლობელი სოფიო
29 ბერიძე კახა
30 ქურიძე ნიკო
31 გელაშვილი ირმა
32 ბოკუჩავა ნიკა
33 ახობაძე რუსუდან
34 ხურცილავა გიორგი
35 ჩაკვეტაძე ანა
36 ფრუიძე სოფიკო
37 ანდიაშვილი თამუნა
38 მამალაძე გიორგი
39 გიორგი ახალმოსულიშვილი

 
2. ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისთვის უზრუნველყოს ფაკულტეტის სასწავლო
პროცესების მართვის განყოფილებამ;
3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, #64).
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რექტორი
გურგენიძე დავით
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