საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის
ოქმი № 27
03. 07.2018 წ.
2018 წლის 3 ივლისს შედგა სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.
სხდომას უნდა დასწრებოდა სიითი შემადგენლობის 215 წევრი, დაესწრო 148 წევრი.

(დასწრების სია თან ერთვის ოქმს)
დღის წესრიგი:
1. მზრუნველთა საბჭოს წევრთა წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად.
მომხსენებელი სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი დავით გურგენიძე;
2. ცვლილებები კომისიებში, სათათბიროში;
მომხსენებელი სამშენებლო ფაკულტეტის მენეჯერი, პროფესორი გინა გურეშიძე;

1.მოისმინეს: სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ დავით გურგენიძის
ინფორმაცია მზრუნველთა საბჭოს წევრთა შესახებ. მომხსენებელმა საბჭოს წევრებს
გააცნო აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად წარსადგენი სამშენებლო ფაკულტეტის
მზრუნველთა საბჭოს სია შემდეგი შემადგენლობით:

1.ვასილ ხორავა - საქართველოს რკინიგზა, ინფრასტრუქტურის დირექტორი თავმჯდომარე;
2.ჯუანშერ ბურჭულაძე - საქართველოს მუნიციპალიტეტი განვითარების ფონდი დირექტორის მოადგილე - წევრი;
3.თემურ მეგრელაძე - შ.პ.ს. ,,ანაგი“ - ტექნიკური დირექტორი - წევრი;
4.გოჩა შენგელია - სს ,,აქსისი“ მთავარი ინჟინერი - წევრი;
5.ზურაბ ოქროშიძე - შ.პ.ს. ,,კაპიტელი“ - ტექნიკური დირექტორი - წევრი;
6.ალექსანდრე ჭიპაშვილი - ,,მშენექსპერტი“-ს დირექტორი - წევრი;
7.ზვიად თოიძე - შ.პ.ს. ,,ინ-სი“-ს დირექტორი - წევრი;
8.გიორგი როგავა - შ.პ.ს. ,,ელიტა ბურჯი“-ს დირექტორი - წევრი;

9.ზვიად ანთელაძე - შ.პ.ს. ,,ელიტ მოტორსი“-ს დირექტორი - წევრი;
10.ჯონი გიგინეიშვილი - შ.პ.ს. ,,პროგრესი“ - დირექტორი - წევრი;
11.დავით გორგიძე სტუ-ს სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი წევრი.
წარმოდგენილ ინფორმაციას საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი.
დაადგინეს: პროფესორ დავით გურგენიძის მიერ წარმოდგენილ
ფაკულტეტის მზრუნველთა საბჭოს შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო

1.ვასილ ხორავა - საქართველოს რკინიგზა, ინფრასტრუქტურის დირექტორი თავმჯდომარე;
2.ჯუანშერ ბურჭულაძე - საქართველოს მუნიციპალიტეტი განვითარების ფონდი დირექტორის მოადგილე - წევრი;
3.თემურ მეგრელაძე - შ.პ.ს. ანაგი - ტექნიკური დირექტორი - წევრი;
4.გოჩა შენგელია - სს ,,აქსისი“მთავარი ინჟინერი - წევრი;
5.ზურაბ ოქროშიძე - შ.პ.ს. ,,კაპიტელი“ - ტექნიკური დირექტორი - წევრი;
6.ალექსანდრე ჭიპაშვილი - ,,მშენექსპერტი“-ს დირექტორი - წევრი;
7.ზვიად თოიძე - შ.პ.ს. ,,ინ-სი“-ს დირექტორი - წევრი;
8.გიორგი როგავა - შ.პ.ს. ,,ელიტა ბურჯი“-ს დირექტორი - წევრი;
9.ზვიად ანთელაძე - შ.პ.ს. ,,ელიტ მოტორსი“-ს დირექტორი - წევრი;
10.ჯონი გიგინეიშვილი - შ.პ.ს. ,,პროგრესი“ - დირექტორი - წევრი;
11.დავით გორგიძე სტუ-ს სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი წევრი.
-გაეწიოს რეკომენდაცია სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად.
დადაგენილება მიღებულ იქნა ერთხმად.

2.მოისმინეს: სამშენებლო ფაკულტეტის მენეჯერის, პროფესორ გინა გურეშიძის
ინფორმაცია საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში, სათათბიროში ცვლილებების შესახებ.
პროფესორმა გინა გურეშიძემ წარმოადგინა სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტზე მოქმედი
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. ტარიელ კვიციანი - პროფესორი, თავმჯდომარე;
2. გინა გურეშიძე - პროფესორი, წევრი;

3. მურმან კუბლაშვილი - პროფესორი, წევრი;
4. ბიჭიკო სურგულაძე - პროფესორი, წევრი;
5. თორნიკე კელეპტრიშვილი - სტუდენტი, წევრი;
6. მარიამ დუმბაძე - სტუდენტი, წევრი.

პროფესორმა გინა გურეშიძემ წარმოადგინა
სათათბიროს სია შემდეგი შემადგენლობით:

სტუ-ის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

1.დავით გურგენიძე - ფაკულტეტის დეკანი, სათათბიროს თავმჯდომარე - პროფესორი 105 დეპარტამენტი;
2. იური ქადარია, თავმჯდომრის მოადგილე - პროფესორი - 105 დეპარტამენტი;
3. როინ იმედაძე, საბჭოს მდივანი - პროფესორი - 101 დეპარტამენტი;
4. მარინა ჯავახიშვილი - პროფესორი - 103 დეპარტამენტი, - ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, წევრი;
5. გინა გურეშიძე - პროფესორი - 102 დეპარტამენტი, ფაკულტეტის მენეჯერი, წევრი;
6. ნუგზარ მურღულია, პროფესორი - 101 დეპარტამენტი,
საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი, წევრი;
7. თამაზ ბაციკაძე - პროფესორი შემსრულებელი, წევრი;
8. ლია კახიანი - პროფესორი
შემსრულებელი, წევრი;

-

-

ფაკულტეტის

101 დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
102

დეპარტამენტის

უფროსის

მოვალეობის

9. არჩილ ჩიქოვანი - პროფესორი - 103 დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი, წევრი;
10. მირიან ყალაბეგიშვილი - პროფესორი - 104 დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი, წევრი;
11. ალექსანდრე დავითაშვილი - პროფესორი - 105 დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი - აკადემიური საბჭოს წევრი, წევრი;
12. მურმან კუბლაშვილი - პროფესორი - 106 დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი, წევრი;
13. ელინა ქრისტესიაშვილი - პროფესორი - 107 დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი, წევრი;

14. მიხეილ შილაკაძე - პროფესორი - სამშენებლო მანქანების 108 დეპარტამენტის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
15. ნუგზარ რურუა - პროფესორი - ფაკულტატშორისი დეპარტამენტის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
16. ლერი ზამბახიძე - პროფესორი - 101 დეპარტამენტი, აკადემიური საბჭოს წევრი, წევრი;
17. ტარიელ კვიციანი - პროფესორი - 101 დეპარტამენტი, წევრი;
18. მალხაზ წიქარიშვილი - პროფესორი - 101 დეპარტამენტი, მშენებლობის
მიმართულების საგამომცემლო-სარედაქციო კომისიის თავმჯდომარე, ფაკულტეტის
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, წევრი;
19. დემურ ტაბატაძე - პროფესორი - 101 დეპარტამენტი, სადისერტაციო საბჭოს მდივანი,
წევრი;
20. დავით გორგიძე - პროფესორი - 101 დეპარტამენტი, - სტუ-ს ალექსი გორგიძის
სახელობის მექანიკის სამეცნიერო-სასწავლო ლაბორატორიის უფროსი, წევრი;
21. ლია ბალანჩივაძე - პროფესორი - 102 დეპარტამენტი, - წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრი, წევრი;
22. გუგა ჭოხონელიძე - პროფესორი - 102 დეპარტამენტი, წევრი;
23. ია მშვიდობაძე -ასოცირებული პროფესორი - 102 დეპარტამენტი, - წევრი;
24. ნინო მსხილაძე - პროფესორი -103 დეპარტამენტი, წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრი, წევრი;
25. რამაზ ჟღენტი - პროფესორი -103 დეპარტამენტი - საარჩევნო კომისიის წევრი, წევრი;
26. ავთანდილ გოგოლაძე - ასოცირებული პროფესორი - 104 დეპარტამენტი, სტუ-ს
სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროინჟინერიის სასწავლო, სამეცნიერო და საექსპერტო
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, წევრი;
27. მამული გრძელიშვილი - პროფესორი - 105 დეპარტამენტი, წევრი;
28. ირმა ინაშვილი - პროფესორი - 105 დეპარტამენტი, წევრი;
29. ვიტალი დვალიშვილი - სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და
საექსპერტო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, წევრი;
30. დავით სამხარაძე -კომპიუტერული ცენტრის უფროსი, წევრი;
31. დავით ბარბაქაძე - სტუ-ის პირველი კორპუსის მთავარი კომენდანტი, წევრი;
32. ლევან ფიფია - მთ. სპეციალისტი სოციალურ, სპორტის და კულტურის საკითხებში,
წევრი;

33. თორნიკე კელეპტრიშვილი - სამშენებლო
თვითმმართველობის თავმჯდომარე, წევრი;

ფაკულტეტის

წარმოდგენილ ინფორმაციას საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი.
დადაგენილება მიღებულ იქნა ერთხმად.

სამშენებლო ფაკულტეტის
საბჭოს თავმჯდომარე
პროფესორი

/დ. გურგენიძე/

საბჭოს მდივანი
პროფესორი

/რ. იმედაძე /

სტუდენტური

