
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 14

06.10.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან გამოიკითხა 10

დღის წესრიგი:

1. ფაკულტეტის 2016 წლის კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებაზე აგრარული
მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის წერილის განხილვა
(პროფ. მ. მშვილდაძე);

2. ფაკულტეტის 2016 წლის ბიჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ (გ. მჭედლიშვილი);
3. პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ტექნოლოგიის მოდულზე უფროს

მასწავლებლად მოწვევის შესახებ (პროფ. ნ. ბოკუჩავა);
4. სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე

უფროს მასწავლებლად  მოწვევის შესახებ (პროფ. დ. ხუციშვილი);
5. ”მასალათმცოდნეობის” საგანმანათლებლო პროგრამაზე უფროსი მასწავლებლის

საშტატო ერთეულის გამრთელების შესახებ (პროფ. მ. ოქროსაშვილი);
6. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე არსებული

ასოც. პროფესორის ვაკანტურ თანამდებობაზე (1ს/ე) კონკურსის  გამოცხადებისა და
ასოც. პროფესორებად (0.5 ს/ე-ზე) მოწვევის  შესახებ (პროფ.მ. მშვილდაძე);

7. მოწვეული პროფესორების ხელფასის  აკადემიურ პერსონალის თანამდებობრივ
სარგოსთან გათანაბრების შესახებ (პროფ. მ. მშვილდაძე):

8. სახელმძღვანელოების დაფინანსების შესახებ (პროფ. ნ. კუციავა);

მიმდინარე საკითხები

დეკანის მ.შ  პროფ. მშვილდაძის წარდგინებით, სათათბირომ ცნო პროფ.  ნ. წერეთლის,
როგორც დეკანის მოადგილის  უფლებამოსილება.

1. მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო აგრარული მეცნიერებებისა
და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება, ჩვენი
ფაკულტეტის 2016 წლის კომუნალური ხარჯების თანადაფარვასთან დაკავშირებით
და სათათბიროს წევრებს შეახსენა ის მიმოწერები, რაც აღნიშნულ საკითხთან
დაკავშირებით წარმოებდა ამ ორ ფაკულტეტს შორის (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები მ. მაცაბერიძე; მ. მაისურაძე; ნ. კუციავა; დ. ნოზაძე. მენეჯერი:
გ. მჭედლიშვილი.

დადგინეს: 1. ეთხოვოს მენეჯერს გ. მჭედლიშვილს და პროფ. დ.ნოზაძეს ერთი კვირის
განმავლობაში, დადებითი შედეგის მისაღწევად აწარმოოს მოლაპარაკება
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის
დეკანთან პროფ. გ, ქვარცხავასთან, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში იურიდიული



დეპარტამენტში კონსულტაციების გავლის შემდეგ თუ საჭირო გახდება დაიძრას ამ
საკითხის განხილვა სტუ-ის წარმომადგენლობით ორგანოებში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

2. მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა, რომ მე-2
კორპუსის 501 აუდიტორიაში დაგეგმილია საჩვენებელი ლაბორატორიის მოწყობა,
რაზეც რექტორმა გამოყო 10 კომპიუტერი და საჭიროა ამ კომპიუტერებისთვის
მაგიდების შეძენა. აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭირო გახდა ფაკულტეტის
ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა კერძოდ, 2016 წლის ბიუჯეტში მუხლიდან
”მივლინებები” (კოდ222)-2016 ლარი გადატანილი იქნას ”მცირეფასიანი საოფისე
ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯში” (კოდი
2234-2235).

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ნ წერეთელი; მ. მაიუსრაძე. მათ მხარი დაუჭირეს ბიუჯეტში
ცვლილების შეტანას. პროფ. მ. მშვილდაძემ მოითხოვა მენეჯერმა შემდეგ
სხდომაზე სათათბიროს მიაწოდოს ინფორმაცია მიმდინარე წლის ფაკულტეტის
ბიუჯეტის მიზნობრივი ხარჯვის შესახებ.

დაადგინეს: 1. 2016 წლის ბიუჯეტში მუხლიდან ”მივლინებები” (კოდ222)-2016 ლარი
გადატანილი იქნას ”მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა
დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯში” (კოდი 2234-2235).
2. დაევალოს მენეჯერს მომდევნო სხდომაზე სათათბიროს მიაწოდოს

ინფორმაცია მიმდინარე წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივი ხარჯვის
შესახებ.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.
3. მოისმინეს: პროფ. ნ. ბოკუჩავა. აღნიშნა, რომ ”პარფიმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის

ტექნოლოგიის” მოდულზე რამოდენიმე წელია წარმატებით ასრულებენ საათობრივ
დატვირთვას აკადემიური დოქტორები: ნ. ქებაძე და ს. კობაური და სათათბიროს
წევრებს თხოვა მხარი დაეჭირათ მათი უფროსი მასწავლებლად (200სთ)
მოწვევისათვის (მოხსენებითი ბარათი თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე, ნ. კუციავა.
დაადგინეს: სტუ-ში მასწავლებელთა პერსონალის სამსახურში მიღების წესიდან გამომდინარე,

საკითხი განსახილველად გადაეცეს ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების
დეპარტამენტს და დადებითი რეკომენდაციის შემთხვევაში მიეცეს მსვლელობა.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

4. მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ”სასურსათო
პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის” საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის
პროფ. რ. ხუციშვილის მოხსენებითი ბარათი, რომელიც ითხოვს აღნიშნულ
პროგრამაზე უფროს მასწავლებლად ( 200სთ) ქ. დეისაძის მოწვევას, რომელიც
საათობრივი ანაზღაურებით ასრულებს დატვირთვას (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვესპროფესორები:ნ. კუციავა, დ. ნოზაძე; მ. მაცაბერიძე.
დაადგინეს: სტუ-ში მასწავლებელთა პერსონალის სამსახურში მიღების წესიდან გამომდინარე,

საკითხი განსახილველად გადაეცეს ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების
დეპარტამენტს და დადებითი რეკომენდაციის შემთხვევაში მიეცეს მსვლელობა.



დადგენილება მიღებულია ერთხმად.
5. მოისმინეს: პროფ. მ. ოქროსაშვილი. მან თხოვა სათათბიროს წევრებს მხარი დაეჭირათ ლ.

ბერეჟიანისთვუს ”მასალათმცოდნეობის” საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უფროსი
მასწავლებლის საშტატო ერთეულის გამრთელებისთვის.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები:დ. ნოზაძე; მ. მაისურაძე; ნ. კუციავა. მათ მხარი დაუჭირეს ლ.
ბერეჟიანისთვის ”მასალათმცოდნეობის” საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უფროსი
მასწავლებლის საშტატო ერთეულზე გადასვლას.

დაადგინეს: გაუმრთელდეს ლ. ბერეჟიანს უფროსი მასწავლებლის საშტატო ერთეული
”მასალათმცოდნეობის” საგანმანათლებლო პროგრამაზე(400სთ).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

6. მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან აღნიშნა, რომ ”ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის”
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, პროფ. ი. სულაძის გარდაცვალების შემდეგ გაჩნდა
ვაკანტური ადგილი და აღნიშნულთან დაკავშირებით, სათათბიროს წევრებს გააცნო
პროფ. თ. გაბადაძის განცხადება, რომელიც ითხოვს გამოცხადდეს კონკურსი ასოც.
პროფესორის 1ს/ე-ზე (400 სთ) და მოწვეული იქნას ასოც. პროფესაორად 0.5 ს/ე-
ზე(200 სთ), ჰაიდელბერგცემენტის ხარისხისა და კვლევა-განვითარების მენეჯერი
აკადემიური დოქტორი თეო რობაქიძე (თან ერთვის).

ამასთან, მ. მშვილდაძემ სათათბიროს წევრებს წაუკითხა ამავე ფაკულტეტის
უფროსი მასწავლებლის აზა დანელიას განცახადება, რომელიც ითხოვს
ასოცირებულ პროფესორად მოწვევას 0.5 ს/ე-ზე (200სთ). მან აღნიშნა, რომ
ქალბატონი ა. დანელია ათეული წლებია წარმატებით მოღვაწეობს ჩვენ
ფაკულტეტზე, რისთვისაც გამოცხადებული აქვს მადლობა.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა; ნ. წერეთელი; მ. მაისურაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
პროფ. გაბადაძის წინადადებას და ა. დანელიას განცხადების დაკმაყოფილებას.

დაადგინეს: 1. 2016-17 სასწავლო წლისთვის გამოცხადდეს კონკურსი ასოც. პროფესორის
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 1ს/ე-ზე (400 სთ)№6 საგანთა ჯგუფზე.
2. მოწვეული იქნას 2016-17 სასწავლო წლიდან ასოც. პროფესაორად 0.5 ს/ე-ზე(200

სთ), ჰაიდელბერგცემენტის ხარისხისა და კვლევა-განვითარების მენეჯერი
აკადემიური დოქტორი თეო რობაქიძე,№6 საგანთა ჯგუფზე.
3. მოწვეულ იქნას 2016-17 სასწავლო წლიდან უფრ. მასწავლებელი ა.დანელია

ასოცირებულ პროფესორად 0.5 ს/ე-ზე (200სთ),№12 საგანთა ჯგუფზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

7. მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან აღნიშნა, რომ ყველა ფაკულტეტზე, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით, გარდა ჩვენი ფაკულტეტისა, მოწვეული
პროფესორების ხელფასები გათანაბრებულია აკადემიური პერსონალის
ხელფასებთან და წამოაყენა წინადადება 2016-17 სასწავლო წლიდან ჩვენ
ფაკულტეტზეც მოხდეს მათი თანამდებობრივი სარგოს გათანაბრება.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაისურაძე; ნ. კუციავა; დ. ნოზაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
მოწვეული პროფესორების ხელფასის გათანაბრებას აკადემიური პერსონალის
ხელფასებთან.



დაადგინეს: 2016-17 სასწავლო წლიდან. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტზე მოხდეს მოწვეული პროფესორების ხელფასის გათანაბრება
შესაბამისი რანგის აკადემიური პერსონალის ხელფასებთან.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.
8.მოისმინეს: პროფ. ნ. კუციავა. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე მომზადდა რამდენიმე

სახელმძღვანელო კერძოდ,
1. ”ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და პროგნოზირება” (ავტორები: გ. მჭედლიშვილი;

ნ. ჩხუბიანიშვილი; შ. ანდღულაძე)
2. ”საგამოცდო ტესტების კრებული ფიზიკურ ქიმიაში” (ავტორები: ნ. ანდღულაზე; ა.

სარუხანიშვილი; ვ. გორდელაძე; მ. წეროძე; ლ. ებანოიძე);
ამასთან იბეჭდება 440 გვერდიანი წიგნი ”კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები”

(ავტორები: ზ. კოვზირიძე ნ. ნიჟარაძე; გ. ტაბატაძე; ჯ. ანელი), რომელის მასალებიც
გამოქვეყნებულია იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში და პრეზენტაციები
გაკეთებულია ხუთ მსოფლიო კონგრესზე და ექვს საერთაშორისო კონფერენციაზე.

პროფ. ნ. კუციავამ აღნიშნა აგრეთვე, რომ გერმანიის ლამბერტის აკადემიური
გამომცემლობიდან მოვიდა წერილი, რომლებმაც დიდი ინტერესი გამოხატეს ამ
წიგნის მიმართ და გადასახადების გარეშე თავის თავზე აიღეს მისი გამოცემა.
საჭირო გახდა ამ წიგნის თარგმნა ინგლისურ ენაზე, რისთვისაც საჭიროა 3800 ლარი
პროფ. ზ. კოვზირიძე ითხოვს ფაკულტეტმა გაუწიოს თანადაფინანსება 1500 ლარის
ოდენობით (პროფ. ზ. კოვზირიძის განცხადება თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: თ. ცინცაძე; მ. მაცაბერიძე; რ. კლდიაშვილი. მათ ამ ეტაპზე
მხარი დაუჭირეს დაფინანსებას და აღნიშნეს. რომ მომავალი წლიდან ავტორებმა
წარმოადგინონ თავიანთი სახელმძღვანელოების ელექტრონული ვერსია და
ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხები მოხმარდეს მხოლოდ უცხოური
ლიტერატურის შეძენას.

დაადგინეს: ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს :

1. სახელმძღვანელო ”ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და პროგნოზირება” (ავტორები:
გ. მჭედლიშვილი; ნ. ჩხუბიანიშვილი; შ. ანდღულაძე) - 300 ლარის ოდენობით;

2. დამხმარე სახელმძღვანელო”საგამოცდო ტესტების კრებული ფიზიკურ ქიმიაში” (ავტორები:
ნ. ანდღულაზე; ა. სარუხანიშვილი; ვ. გორდელაძე; მ. წეროძე; ლ. ებანოიძე) – 300
ლარის ოდენობით;

3. წიგნი ”კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები” (ავტორები: ზ. კოვზირიძე ნ. ნიჟარაძე;
გ. ტაბატაძე; ჯ. ანელი) - 1000 ლარის ოდენობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. მ. მშვილდაძე

მდივანი, პროფ. დ. ნოზაძე


