
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის
ო ქ მ ი № 18

02.12.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 9

დღის წესრიგი:

1. ავტორიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ (მ. მაისურაძე);
2. ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის საორიენტაციო პარამეტრების შესახებ

(გ. მჭედლიშვილი);

მიმდინარე საკითხები.

1. მოისმინეს პროფ. მ. მაისურაძე. მან არნიშნა, რომ 2018 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
არსებულ სასწავლო პროგრამებს უწევს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის გავლა და
ფაკულტეტი სათანადოდ უნდა მოემზადოს ამისთვის. მან ვიზუალურად წარმოადგინა
უსდ-ს ავტორიზაციის სტანდარტები და შეფასების პრინციპები (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ. კლდიაშვილი; ნ. წერეთელი; მ. მშვილდაძე; დ. ნოზაძე; ნ. კუციავა. თ.
ცინცაძე.

დაადგინეს: ცნობად იქნეს მიღებული პროფ. მ. მაიუსრაძის ინფორმაცია.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

2. მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან ზოგადად მიმოიხილა ფაკულტეტის ბიუჯეტის 2017
წლის ძირითადი პარამეტრები

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. წერეთელი; მ. მშვილდაძე; მ. მაისურაძე; გ. ლოლაძე; ნ. კუციავა.

დაადგინეს: ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის დაგეგმვა უპირატესად
განხორციელდეს ავტორიზაციის მოთხოვნათა გათვალისწინებით პროფესორების მ.
მაისურაძისა და ნ. წერეთლის თანამონაწილეობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან ისაუბრა 2017-18 სასწავლო წლისთვის მისაღბი კონტიგენტის
შესახებ და აღნიშნა , რომ გასული წლებისგან განსხვავებით, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს კატეგორიული მოათხოვნაა მომავალი წლისთვის გამოცხადება მოხდეს
მხოლოდ სასწავლო პროგრამების მიხედვით. მან სათათბიროს წევრებს წარმოუდგინა
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენი 2017-18 სასწავლო
წლისთვის მისაღები კონტიგენტის რაოდენობა პროგრამების მიხედვით (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, დ. ნოზაძე, მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი.



დაადგინეს: დამტკიცდეს 2017-18 სასწავლო წლისთვის ბაკალავრიატში ქართულ
პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტი წარმოდენილი სახით (თან ერთვის).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ რიგი თანამშრომლები იმყოფებიან
ბიულეტენზე და მათი ანაზღაურება უნდა მოხდეს შესაბამისი მუხლიდან, ამიტომ
აუცილებელია მიმდინარე წლის ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილება, კერძოდ
”წარმოშობილი სხვადასხვა ვალდებულებების გასასტუმრებლად (ბიულეტენები,
დამქირავლების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება) ”თანამდებობრივი
სარგოდან” (კოდი 2111)- 1000 ლარი გადატანილი იქნას ”სოციალური
უზრუნველყოფის” მუხლში (კოდი 27).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. წერეთელი; მ. მაისურაძე.

დაადგინეს: ფაკულტეტის მიმდინარე 2016 წლის ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილება, კერძოდ
”წარმოშობილი სხვადასხვა ვალდებულებების გასასტუმრებლად (ბიულეტენები,
დამქირავლების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება) ”თანამდებობრივი
სარგოდან” (კოდი 2111)- 1000 ლარი გადატანილი იქნას ”სოციალური
უზრუნველყოფის” მუხლში (კოდი 27).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. ლ. გვერდწითელის,
ლაბორატორიის ხელმძღვანელის მარინა კაპანაძისა და სპეციალისტ ნ. ქებაძის
მოხსენებითი ბარათები, მათ მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოების დაფინანსების
შესახებ (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. წერეთელი; მ. მაისურაძე.
დაადგინეს: ფაკულტეტის მიმდინარე ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს შემდეგი

სახელმძღვანელოები:

1. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკა (ავტორი ლ. გვერდწითელი) - 300 ლარით;
2. ”ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია” (ავტორი მ. კაპანაძე) - 300 ლარით;
3. ”სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების პოლიმერების

ინჟინერინგი” (ავტორი ნ. ქებაძე) - 300 ლარით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. მ. მშვილდაძე

მდივანი, პროფ. დ. ნოზაძე


