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     ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის  სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ
 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, ,„სახელმწიფო
სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის მოადგილის 2022 წლის 27 იანვრის N 75694 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის 2022
წლის 15 აპრილის N395720 ბრძანების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს უმაღლესი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის 2022 წლის 18
აპრილის N401406 წერილის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
2022 წლის 2 მაისის N01-05-04/38 დადგენილების, ,,ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის
სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ" სტუ-ის რექტორის 2022
წლის 5 მაისის N452940 ბრძანებისა და საფაკულტეტო საკონკურსო კომისიების
თავმჯდომარეების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ
 

1. სახელმწიფო სტიპენდია 2022 წლის პირველი მარტიდან 2022 წლის პირველ აგვისტომდე
ხუთი კალენდარული თვის განმავლობაში თვეში 150 ლარის ოდენობით დაენიშნოთ
ფაკულტეტების მიხედვით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის
წარჩინებულ სტუდენტებს:
 
სამშენებლო ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
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1 გიორგაძე ნინო
2 ვაშაკიძე მარიამ
3 ისკანდაროვა ნია
4 კაჭარავა ნინო
5 მაისურაძე ნატალი
6 ჩხარტიშვილი ნინო
7 ჯანაშვილი ამირან
8 ვარდანიან მილენა
9 ცეცაძე მედეა
10 გურჩიანი გიორგი
11 კუჭუხიძე დავით
12 შაპოვალოვი ალექსანდრე
13 ცხოვრებაძე თამუნა
14 ქანთარია ანი
15 მიხანაშვილი ლუკა
16 ჩხეტია ვახტანგ
17 ნარდაია ლევან
18 მალხასიან ანჟელა
19 ბადრიძე გიორგი
20 დათუნაშვილი თეა
21 სტეპარენკო ალექსანდრე
22 სტეპანოვი ლევ
23 ხომასურიძე გიორგი
24 ჯაბანიშვილი ოთარ
25 არონია ნიკოლოზი
26 მოლოდინი გიორგი
27 თვალავაძე ირაკლი
28 სულიაური ლუკა
29 სიბაშვილი ალეკო
30 გურგენიძე დავითი
31 დემეტრაშვილი ლაშა
32 ჯოხაძე საბა
33 გოგოლიძე თორნიკე
34 თებიძე მარი
35 მაჩხანელი ალექსანდრე
36 მაჭარაძე სოფიო
37 ჭელიძე საბა
38 ბიძინაშვილი ნიკა
39 დავითური გიორგი
40 პაპუაშვილი ბექა
41 ახალაძე მურად
42 ვანიშვილი ნიკა
43 ბლიაძე ნიკოლოზ
44 დეკანოსიძე ნოე ნიკა
45 სვანიძე თამაზ
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46 პოღოსიან ხაჩატურ
47 ერქომაიშვილი ლუკა
48 გუჯაბიძე გიორგი
49 გაბედავა ლევან
50 მიქავა მათე
51 თალაკვაძე ლადო
52 სილაგაძე ნიკა
53 კაპანაძე დავითი
54 ტარუაშვილი ვალერი
55 გაბაიძე ზაურ
56 პაპუაშვილი დავით
57 ოდიშელიძე ნინო
58 გელაშვილი ოთარი
59 კუპატაძე გიორგი
60 კაჭარავა ნიკოლოზ
61 ოქრუაშვილი დავით
62 მეტრეველი შოთა
63 ანსიანი გიორგი

 
 ენერეგეტიკის ფაკულტეტი
 
 

№ გვარი, სახელი
1 ასათიანი დავითი
2 ჭიღლაძე სალომე
3 ქუხილავა გეგა
4 მოსიაშვილი დავითი
5 ყვავიაშვილი თემური
6 მებონია ლევან
7 შულგა ანდრეი
8 ჩხაიძე ნიკა
9 ბურდული თამთა
10 გოგია გიორგი
11 პატარქალიშვილი საბა
12 ბეჟანიშვილი ვალიკო
13 მაისაშვილი ქიშვარდი
14 პალიან აზატ
15 ბურდიაშვილი თეონა
16 ცხადაძე ივერი
17 ტყეშელაშვილი დავით
18 ჭანტურია ალიკა
19 აიწურაძე ანა
20 ლაკვეხელიანი ბაჩანა
21 დევაძე ლუკა
22 უგულავა გურამ
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23 თიგიშვილი თამაზ
24 ჯინჯოლია თამარ
25 მანველიშვილი თორნიკე
26 ჭუნაშვილი მახარე
27 ეფსია დავით
28 კანდელაკი ნიკოლოზ
29 რჩეულიშვილი სანდრო
30 ჩაჩხიანი ვახტანგ
31 ქარსელაძე აკაკი
32 ალანია გოგა
33 ჭეჭელაშვილი გიორგი
34 ციკოლია გიორგი
35 ფრიდონაშვილი ნოდარ
36 დავითაია გვანცა
37 ქამხაძე გიორგი
38 ბაჩილავა გიორგი
39 ნეფარიძე გუგა
40 ჩარკვიანი გიორგი
41 ხაჩიძე იონა
42 გაგოშიძე ანზორი
43 ფირფილაშვილი ვათა
44 ჭანტურაია ოთარ
45 მუხიგულაშვილი გიორგი
46 კოპაძე კობა
47 ჩარექოვი დავით
48 შუბითიძე ნიკა
49 ბაჩიაშვილი გვანცა
50 ბასილაძე შოთიკო
51 აფრიამაშვილი ზურაბი
52 მამამთავრიშვილი ლევანი

 
სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 ჩხაიძე თამარ
2 ბლუაშვილი ილია
3 სერებრიაკოვი მიხეილ
4 ქათამიძე ანა
5 სარქისიანი დავით
6 კამენსკი ალექსანდრე
7 ჩახვაშვილი ანა
8 დარბაიძე ანი
9 ქარდავა გიორგი
10 ჩუმაჩენკო მარინა
11 ფერიაშვილი ეკატერინე
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12 სამყურაშვილი ირაკლი
13 პაპაშვილი დაჩი
14 ბერიანიძე თამარ
15 გავაშელი მანანა
16 ჯაყელი ნუში
17 ტაბატაძე მარიამ
18 კობერიძე ანა
19 დემურაშვილი ნინო
20 მამუკაშვილი არჩილ
21 ოვასაპიანი დავით
22 მიქელაძე ნოდარი
23 ქავთარაძე თეა
24 მღებრიშვილი რატი
25 გულიაშვილი ირმა
26 გაჩეჩილაძე ირაკლი
27 შაკირზიანოვა ალინა
28 უგრეხელიძე რევაზ
29 ჩხვიმიანი თორნიკე
30 ჭყონია გიორგი
31 შავდათუაშვილი მარიამ

 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 შვანგირაძე სოფიო
2 გვაზავა თამარი
3 მეძველია თეონა
4 გელაშვილი ელენე
5 ღვინიაშვილი მეგი
6 რატიანი ლევანი
7 მოდებაძე ალექსი
8 ტატიშვილი ქეთი
9 წკრიალაშვილი სალომე
10 მახათაძე თამარი
11 ცომაია მარიამ
12 ჟღენტი დავით
13 გეგელაშვილი თამარი
14 ჩიხლაძე ელენე
15 მინასიან არმინე
16 არმეგონაშვილი რომანი
17 ღოღელიშვილი თათია
18 რეხვიაშვილი სალომე
19 ბერიშვილი გვანცა
20 მურუსიძე გივი
21 კორკოტაშვილი მარიამი
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სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1  ნოზაძე საბა
2 მელქონიანი ასია
3 ქანთარია მანანა
4 გერგედავა ვიქტორია
5 მაისურაძე ლილი
6 აბრამიძე მარიამი
7 კოტრიკაძე ირაკლი
8 ჯულაყიძე ანა
9 ღორჯომელაძე ალეკო
10 ბანცაძე თათია
11 ნადოევი ნიკოლოზი
12 ონიანი ლაშა
13 ჯოლოხავა ცოტნე   
14 დათუნაშვილი თორნიკე
15 ტეტუნაშვილი თორნიკე
16 ბარბაქაძე მარიამ
17 ბერიძე კახა  
18 ხუბუა ჭაბუკა
19 ბიბილაშვილი ნათია
20 მეგრელიშვილი ლელა
21 ახობაძე რუსუდან
22 ხორნაული ანა  
23 ქურიძე ნიკო
24 გოგია გივი
25 ჩიქობავა ქრისტინე
26 ჯავახიშვილი გიორგი
27 გაბრავა ბექა
28 აბაშიძე პაატა
29 იმედაშვილი მარიამი
30 ნანსყანი ნოდარი

 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 ჭიხვარია თეკლე
2 გოგავა გიორგი
3 თავდგირიძე თათია
4 ხვინგია თამარ
5 ბიძინაშვილი გიგი
6 კირეულიშვილი ბარბარე
7 ბურდული ანი
8 გაგნიძე ეკატერინე
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9 ჯლანტიაშვილი დიმიტრი
10 გოგოჩიშვილი მარიამი
11 ნავროზაშვილი სანდრო
12 ხელაძე გიორგი
13 ბედოშვილი მარიამ
14 დათეშიძე ელენე
15 ქოქაშვილი მეგი
16 აბჟანდაძე მარიამ
17 ლომიძე მერი
18 კანდელაკი მანანა
19 ღიბრაძე ანა
20 მესტიაშვილი მარიამ
21 საური კობა
22 გაბედავა სალომე
23 ჯახაია მარიამ
24 ებანოიძე ნინო
25 სიხარულიძე გიორგი
26 ქიტუაშვილი ელენე
27 ღოღაძე სოფიკო
28 ქარდავა მარიამი
29 გამცემლიძე ანა
30 ფერცელიძე ანრი
31 ცხადაძე გვანცა
32 ცოციაშვილი მარიამ
33 გიორგაძე თამთა
34 სარქისიანი ანა
35 ხელაშვილი სალომე
36 კუბლაშვილი ოთარ
37 კუპრაძე თამთა

 
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 აბაშიძე ანუკი
2 ჯგუნჯგია მადონა
3 მესხი თინათინ
4 გოცაძე ლუკა
5 სუნჯაევი რუსლან
6 ვაშაკიძე ნანი
7 სტარნიჩენკო ვალერია
8 სააკოვი ლიანა
9 გუმბერიძე დავითი
10 კავთუაშვილი ლიკა
11 ფერანი ანა
12 თედიაშვილი გიორგი
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13 ფერაძე რუსუდან
14 ქენქაძე ნონა
15 საჩალელი ნატა
16 ჩაჩხიანი გვანცა
17 მარმარაშვილი ნანა
18 ელიაძე ანა
19 ყულოშვილი რამინი
20 იასეშვილი მარიამ
21 ჩიჩოელი ელენე
22 მინდიაშვილი გიორგი
23 ასლანიშვილი ანა
24 ვოსკანიან თამარა
25 ბაღდოშვილი ნინო
26 ეჯიბია ალექსანდრე
27 ბროლაძე ამირან
28 ჭიპაშვილი ელენე
29 პიტიურიშვილი მარიამი
30 ხუხია ირაკლი
31 ახმედოვა გიულჩინ
32 ღონღაძე ნათია
33 წეველიძე მარიამი
34 ბარბაქაძე გუგა
35 წეველიძე თამარი
36 ბადაგაძე ბექა
37 ბაქრაძე რუსუდან
38 სარუაშვილი ლუკა
39 ნოდია ნათია
40 მეკოკიშვილი ზაური
41 გიორგაძე მიხეილ
42 მაისურაძე იაგო
43 მამალაძე ნანა
44 ღურჯია მარიამი
45 აფაქიძე ანა
46 ბუიღლიშვილი ლუკა
47 კოვზიაშვილი მზია
48 კასუმოვი ტალეხ
49 ტკაჩენკო ვალერია
50 მოცრაძე ზურაბ
51 სიმონიძე გიორგი
52 დათუნიშვილი მარიამ
53 ადუაშვილი სალი
54 ბრეგვაძე ნინო
55 ქოქრაშვილი თინათინ
56 სირაძე ნინო
57 ვარდია სოფიკო
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58 ხუციშვილი მარიამ
59 მეკარიშვილი აჩიკო
60 ქარცივაძე ანი
61 ჩიჩუა მარიამ
62 მოსეშვილი მერაბი
63 ენუქიძე ელენე
64 გურჩიანი თეიმურაზ
65 გუგუჩია ლიკა
66 გორგაძე გიორგი
67 ჯოხტაბერიძე სალომე
68 ლომიძე ილია

 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 
 

№ გვარი, სახელი
1 ბაბაქიშიევი რამალ
2 სულაძე ნინო
3 ყაჭიური ირინე
4 მარჩილაშვილი ვაკო
5 ნარუშვილი ბექა
6 მირცხულავა მარიამი
7 ღუდუშაური ნატო
8 ნონოიანცი ანა
9 კილაძე ანა
10 აპაკინი დავით
11 თურმანიძე ლელა
12 ჭიკაძე სალომე
13 ზელნიკოვი სერგეი
14 ბერულავა ანა
15 ახობაძე გიორგი
16 ტივაძე მარიამ
17 წერეთელი გიორგი
18 შიოშვილი ანა
19 ქარსელაძე მარიამი
20 ჩილინგარაშვილი გიორგი
21 ისკანდაროვი ნიკოლოზ
22 ქიმაძე ამირან
23 ლაფერაშვილი მარიამ
24 კოშკელიანი ედუარდ
25 აბრამიშვილი გოგა
26 ტყემალაძე ფარნავაზ
27 ბატაევი ზაქრო
28 უღრელიძე ვახტანგი
29 გაჩეჩილაძე ავთანდილ
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30 ენუქიძე გიორგი
31 გოგოლაძე ნინო
32 კალანდია ელენე
33 ნიაური მარიამ
34 ძაბახიძე შალვა
35 გოგილავა ლაშა
36 ომანაძე გიორგი
37 არუთინიანი სტეფანე
38 საჩალელი სალომე
39 შუჰდ მოჰამედ სალეჰ ჰიზამ
40 ქარქუსაშვილი გიორგი
41 გულაშვილი მარიამ
42 კაპანაძე თინათინი
43 აბაკუმოვი გიორგი
44 ელიაშვილი ანი
45 წულუკიძე ირაკლი
46 ხითარიშვილი ივანე
47 კოსტავა დავითი
48 ხინთიბიძე თამარი
49 კანკია ზაზა
50 ჭიხორია დავითი
51 ყაშუაშვილი სერგო
52 მოდებაძე ნიკა
53 რუსიეშვილი ზურაბ
54 ნებულიშვილი ამირან
55 კლდიაშვილი მარიამ
56 ქოქოლაძე ნინო
57 ხარხელაური ნიკოლოზი
58 მგალობლიშვილი გიორგი
59 ელიზბარაშვილი თამაზ
60 იმდეიშვილი იონა
61 მესხური ცოტნე
62 ბაბკო ლაშა
63 ძირკველიშვილი მარიამ
64 კაპანაძე ელენე
65 ჩიკვილაძე ელენე
66 ძირკვაძე ანა
67 გორგაძე მარიამ
68 ჭინჭარაული ნათია
69 მამედოვა სამირა

70
ნატროშვილი ისაკაძე
ალექსანდრე

71 კვარაცხელია გიორგი
72 კუთხაშვილი ნიკოლოზ
73 გოგსაძე გიორგი
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74 კაპანაძე გიორგი
75 გოდუნოვი ილია
76 ჭუმბურიძე საბა
77 ქუთელია ლიკა
78 ვარდანაშვილი მარიამ
79 ფურცელაძე საბა
80 მჭედლიშვილი ნანა
81 პეპანაშვილი მიხეილ
82 კრიჟანოვსკი ალექსანდრე
83 ვახტანგიშვილი პეტრე
84 ძასოხოვი გიორგი
85 წიკლაური ცოტნე
86 გოგუაძე ნიკა
87 გასანოვი ჯეიხუნ
88 ლემონჯავა გიორგი
89 მიქელაძე თამთა
90 ქურცაძე ბესო
91 ბერძენიშვილი ნიკო
92 ბუბაშვილი ნინო
93 ნინუა ნიკა
94 გეგეშიძე ინეზა

 
დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
 

№ გვარი, სახელი
1 ხიტალიშვილი ნინო
2 კაზაროვი დმიტრი
3 ხაბალაშვილი მაშა
4 ბოჭორიშვილი გიორგი
5 სხირტლაძე ალექსანდრე

 
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 წიქარიშვილი მედეა
2 შველიძე ანი
3 ალაგარდაშვილი მალხაზი
4 ანდიაშვილი გიორგი
5 ფანქველაშვილი მარიამ
6 ჩიქობავა თამთა
7 გელოვანი ბესიკ
8 ცერცვაძე ქეთევან
9 ჯაყელი გიორგი
10 ღუდუშაური მარიამი
11 ალანია ნათია
12 ჩალაური მირანდა
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13 კიკვაძე ნატა
14 ყვავიაშვილი ანა
15 სეფაშვილი თათია
16 თოლორდავა თამარ
17 ჭინჭარაული მარიამ
18 ყარსიმაშვილი თამარ
19 ხატიაშვილი ტელმანი
20 შამათავა თამარი
21 ზვიადაძე ზეზვა
22 ჩქარეული ია
23 ამირაშვილი სერგი
24 გეფერიძე ნანა
25 ცხვარიაშვილი თეკლე
26 კვიჟინაძე ნინო
27 აღლემაშვილი გვანცა
28 მოსეშვილი მარიამ
29 ყოლბაია მარიამ
30 ფერაძე თამთა
31 ქვლივიძე სოფიო
32 ორკოშნელი ქრისტინე
33 გოგოლაძე ნიკოლოზ
34 გვრიტიშვილი მარიამი
35 არაბული ხატია
36 ფერაძე ნიკოლოზ
37 ღარიბაშვილი ანა
38 ბეჟანიშვილი სოფიკო
39 მაშავა ნათია
40 ცეცხლაძე ანა
41 მსხილაძე თორნიკე
42 დანელია ნათია
43 ქალიაშვილი ნიკა
44 კუხალაშვილი გრიშა
45 თოლორდავა დემნა
46 მაკარაშვილი ნიკა
47 ბურდული თათია
48 ამირბეგოვი ვანო
49 ელიზბარაშვილი თამთა
50 ჩაჩანიძე გიორგი
51 ჩხარტიშვილი რეზი
52 გოგოლაშვილი სოფიკო
53 ტაბატაძე მარიამი
54 შენგელია ნინიკო
55 ნაზარაშვილი ლიკა
56 აკოლაშვილი ჟუჟუნა
57 ბეჟანიშვილი გიორგი
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58 ცაცაბაშვილი დავით
59 კავლელაშვილი ბექა
60 ბერძენიშვილი ირინე
61 წიკლაური რატი
62 დოლიძე მარიამ
63 იაშვილი ლიკა
64 უზუნაშვილი ლევან
65 ინაშვილი თამარი
66 კვიჟინაძე თორნიკე
67 გურეშიძე საბა
68 ხარშილაძე თამარ

 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 გოგიაშვილი ვაჟა
2 მარკოზაშვილი ლუკა
3 ყაველაშვილი ნათია
4 ოთინაშვილი თამარ
5 დავითაძე დავით
6 ბარამიძე გიორგი
7 მსუქნიშვილი შალვა
8 ქუთათელაძე გიორგი
9 ლაზვიაშვილი ოთარ
10 პატაშური მარიამი
11 ნადიბაიძე ლუკა
12 მიასედოვა ქრისტინა
13 ქუთათელაძე ლაშა
14 ჩუთლაშვილი მარიამ
15 მიქელაძე გიორგი
16 ცინდელიანი თამარი
17 მეგრელიშვილი მარიამ
18 ოგანესიანი გიორგი
19 ჯახაია ედიტა
20 გელაშვილი გვანცა
21 ალლახვერდიევა გუნაი
22 ისკანდაროვი ანა
23 ფოდიაშვილი ნინო
24 გავაშელიშვილი მარიამ
25 ფატალიევა მაია
26 გურაშვილი ბექა
27 ჭანტურია სალომე
28 ლეჟავა მარიამი
29 აღჯანოვი ბაჰარ
30 არაქელიანი ნინელი
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31 დოლინა ელინა
32 სინეგუბოვი ანასტასია
33 უღრელიძე მარიამ
34 ნამაზოვი შაიგ
35 სხირტლაძე ნატო
36 ბურდული ანა
37 ადეიშვილი ბექა
38 სამხარაძე ნიკა
39 მუსაევა გიუნელ
40 გუნია დაჩი
41 პაქსაძე კობა
42 დაგარგულია გიორგი
43 ნასყიდაშვილი სოფიკო
44 ასათიანი გიორგი
45 კვინიკაძე ნანა
46 სტურუა ნათია
47 ედიშერაშვილი მარიამი
48 სუარიძე ეთერ
49 რაზმიაშვილი ბელა
50 რუსიშვილი მარიამ
51 ღვინიაშვილი მარიამ
52 ბურდიაშვილი დაჩი
53 ჩუბინიძე ლიზი
54 ქოჩლაძე საბა
55 აბულიძე კახაბერ

 
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 კვირკველია გიორგი
2 მარკოვი ანასტასია
3 გელენავა-ობლიშვილი ანნა
4 იუსუბოვი რაშად
5 სულამანიძე გიორგი
6 ასანიძე მარიამ
7 ჭეიშვილი ლუკა
8 ჯიტავა ანა
9 კიკნაძე ზურაბ
10 ბარნაბიშვილი ანი
11 ისპირიან ვრეჟ
12 მუსაევი ემილ
13 ბრეგვაძე სალომე
14 კოჭუაშვილი ელისო
15 ჩადუნაშვილი მანანა
16 სამედოვა გიულჩინ
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17 ძიძიგური ზურაბი
18 გოროზია ბესიკ
19 იაშვილი გიგი
20 მუსაევა აითან
21 დევდარიანი მერაბ
22 ლომოური გოჩა
23 ბახია ელლა
24 აფციაური მერი
25 მეშველაშვილი თამუნა
26 კოტია ლიკა
27 გუსეინოვა ნუივარ
28 ალიევა საიდა

 
მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი
 

№ გვარი, სახელი
1 ნაზარაშვილი მარიამ
2 კობახიძე თამაზი

 
2. ბრძანება გამოიკრას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში და ფაკულტეტებზე
თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს სტუ-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე
3. ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისთვის უზრუნველყოს ფაკულტეტის სასწავლო
პროცესების მართვის განყოფილებამ;
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, N64).

რექტორი
გურგენიძე დავით
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