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ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
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სათათბიროს 12 წევრიდან გამოიკითხა 9

დღის წესრიგი:

1. ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების განხილვა
(გ. მჭედლიშვილი);

2. საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ (მ.მშვილდაძე);

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან ვიზუალურად წარმოადგინა ფაკულტეტის 2017
წლის ბიუჯეტის პროექტის ძირითადი პარამეტრები (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ. კლდიაშვილი; ნ. წერეთელი; მ. მშვილდაძე; დ. ნოზაძე; ნ. კუციავა. თ.
ცინცაძე. მათ აღნიშნეს, რომ მოახლოებულ ავტორიზაციასთან დაკავშირებით
აუცილებელია წესრიგში მოვიდეს ფაკულტეტზე არსებული ხელსაწყო-დანადგარები და
მოხდეს ახლის შეძენა, რისი თანხებიც მომავალი წლის ბიუჯეტში უნდა იყოს
გათვალისწინებული.

დაადგინეს: მოწონებული იქნას მთლიანობაში 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი მცირეოდენი
კორექტირებით, კერძოდ ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის წარმოდგენილ
ვარიანტში ”მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა,
დამონტაჯების/დემონტაჟის ხარჯის” მუხლს მოაკლდეს -5 000 ლარი; ”შენობა-
ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯის”
მუხლს - 40 000 ლარი; ”ელექტროენერგიის ხარჯის” მუხლს -10 000 ლარი და ეს
თანხები სულ 55 000 ლარი დაემატოს მუხლს - “სხვა მანქანა-დანადგარები და
ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული”  (კოდი 3112220).
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2. მოისმინეს პროფ. მ. მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე დასაქმებულ ლაბორანტებს აქვთ
მცირე ანაზღაურება და წამოაყენა წინადადება მათი ხელფასი გაუთანაბრდეს
სპეციალისტის ხელფასს კერძოდ, ლაბორანტის ხელფასი გახდეს 400 ლარი, ხოლო უფროსი
ლაბორანტის 420 ლარი. მან განმარტა აგრეთვე რომ 2017 წლის საშტატო განრიგში
აღნიშნული ცვლილება არ არის დაკავშირებული ბიუჯეტის დამატებით ხარჯებთან,

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. წერეთელი; მ. მაისურაძე; რ.კლდიაშვილი ნ. კუციავა. მენეჯერი
გ.მჭედლიშვილი.

დაადგინეს: 2017 წლის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ლაბორანტის თანამდებობრივი სარგო
განისაზღვროს 400 ლარით, ხოლო უფროსი ლაბორანტის -420 ლარით.
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მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ბაკალავრიატის 4390 ჯგუფის
სტუდენტ გიორგი ბაკურაძის განცხადება მიმდინარე წლის სწავლის საფასურის
დაფინანსებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ იგი არის მამით ობოლი, ხოლო დედა
ჰყავს უნარშეზღუდული (თან ერთვის). თავმჯდომარემ აღნიშნა ისიც, რომ გ. ბაკურაძე არ
არის აკადემიურად ჩამორჩენილი სტუდენტი და არც წინა წლების ფინანსური
დავალიანება გააჩნია. პროფ. მ.მშვილდაძემ განმარტა აგრეთვე, რომ მიმდინარე წლის
ფაკულტეტის ბიუჯეტში სტუდენტთა დაფინანსებისთვის დარჩენილია 5000 ლარამდე.

აზრი გამოთქვეს პროფ.: ნ. წერეთელი; მ. მაისურაძე, რ.კლდიაშვილი.

დაადგინეს: ბაკალავრიატის 4390 ჯგუფის სტუდენტ გ. ბაკურაძეს, მიმდინარე წლის ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან დაუფინანსდეს ერთი წლის სწავლების საფასური 2250 ლარის
ოდენობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. მ. მშვილდაძე

მდივანი, პროფ. დ. ნოზაძე


