
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 12

08.07.2016

სათათბიროს 11 წევრიდან ესწრებოდა 8

დღის წესრიგი:

1. სოციალური დახმარების შესახებ (გ. მჭედლიშვილი);
2. დამხმარე სახელმძღვანელოს დაფინანსების შესახებ (მ. მშვილდაძე);

მიმდინარე საკითხები.

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი: მან აღნიშნა, რომ სოციალური დახმარების თაობაზე,
შემოსულია განცხადებები თანამშრომელთა მიერ. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო
ასოც.პროფ. გ. ჯოხაძის, ასისტ.პროფ. ნ. ნეფარიძის, უფრ. სპეციალისტის გ.
გაიხარაშვილის; სპეციალისტების: ი. მერკვილიშვილისა და დ. ნანობაშვილის
განცხადებები (თან ერთვის). ამასთან, მენეჯერმა სათათბიროს წევრებს გააცნო სტუ-
ის სენატის წევრის ასოც. პროფ. გ. ლოლაძის განცხადებაც (თან ერთვის), პროფ. ი.
სულაძის დახმარებასთან დაკავშირებით,ერთი თვის ხელფასის ოდენობით.
აღნიშნა, რომ პროფ. ი. სულაძე არის სტუ-ის ღვაწლომოსილი და დამსახურებული
პროფესორი. მას ჩაუტარდა მძიმე ქირურგიული ოპერაციები და იმყოფება
უმძიმეს მდგომარეობაში.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. მ. მაცაბერიძე; მან აღნიშნა, რომ სოციალური დახმარების თაობაზე
აუციელებელია ფაკულტეტმა განსაზღვროს შესაბამისი კრიტერიუმები.

პროფესორები: დ. ნოზაძე; მ. მაისურაძე. მათ მხარი დაუჭირეს პროფესორ ი.
სულაძისთვის ერთი თვის ხელფასით, ხოლო დანარჩენებისთვის 200-200 ლარის
ოდენობით დახმარების გაწევას.

დადგინეს: 1. ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გაეწიოთ სოციალური დახმარება ქვემოთ
ჩამოთვლილ თანამშრომლებს შემდეგი ოდენობით:

ი. სულაძე პროფესორი 1200 ლარი;
გ. ჯოხაძე ასოც. პროფ. 200 ლარი;
ნ. ნეფარიძე ასისტ. პროფ. 200 ლარი;
გ. გაიხარაშვილი უფრ. სპეციალისტი 200 ლარი;
დ. ნანობაშვილი სპეციალისტი 200 ლარი;
ი. მერკვილიშვილი სპეციალისტი 200 ლარი.

2. შემუშავდეს კრიტერიუმები სოციალური დახმარების თაობაზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მოისმინეს: თავმჯდომარე მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფესორების:
თ. წივწივაძის; რ. კლდიაშვილისა და ნ. ჩიგოგიძის მოხსენებითი ბარათი, მათ
მიერ დაწერილი დამხმარე სახელმძღვანელოს ”არაორგანულ ნაერთთა
ძირითადი კლასები” დაფინანსების თაობაზე (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორი მ. მაცაბერიძე. მან აღნიშნა, რომ ზოგადად წინააღმდეგია
ასეთი ტიპის გამოცემების დაფინანსების, რადგანაც მარტივადაა
შესაძლებელი ელექტრონული ვერსიის შექმნა, რომელიც კომპიუტერული
ცენტრის მეშვეობით ხელმისაწვდომი გახდება დაინტერესებული
მხარისთვის. ამასთან აუცილებლად ჩათვალა მსგავს შემთხვევებში
შესაბამისი დარგობრივი კომისიის თანხმობის წარმოდგენა, რასაც მხარი
დაუჭირა პროფ. მ. მაისურაძემაც.

პროფ. ნ. კუციავა. მან აღნიშნა, რომ არსებული პრაქტიკიდან
გამომდინარე, მხარს უჭერს წარმოდგენილი დამხმარე სახელმძღვანელოს
დაფინანსებას 300 ლარის ოდენობით.

დაადგინეს; 1. ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს დამხმარე სახელმძღვანელო
”არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები” (ავტორი: თ. წივწივაძე; რ.
კლდიაშვილი; ნ. ჩიგოგიძე);

მომხრე: 7;
წინააღმდეგი: 1

2. ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან, თანამშრომელთა მიერ წარმოდენილი
ნაშრომთა დაფინანსების საკითხი განხილულ იქნას შესაბამისი
დარგობრივი კომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. მ. მშვილდაძე

მდივანი, პროფ. დ. ნოზაძე


