
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 2

25.01.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 11.

დღის წესრიგი :

1. 2015-16 სასწავლო წელს ჩარიცხულ მაგისტრანტთა ინდივიდუალური სამუშაო
გეგმებისა და ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ  (მ. მშვილდაძე);

2. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო
ლიტერატურის დარგობრივი  კომისიის შემადგენლობის შესახებ  (მ. მშვილდაძე);

მიმდინარე საკითხები.
მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 2015-16 სასწავლო წელს

ფაკულტეტზე ჩარიცხულ მაგისტრანტთა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები და მათი
ხელმძღვანელები (თან ერთვის) და მოითხოვა მათი დამტკიცება წარმოდგენილი
სახით.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაისურაძე, თ. ცინცაძე, ზ. კოვზირიძე. მათ მხარი
დაუჭირეს წარმოდგენილ მაგისტრანტთა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმებისა
და ხელმძღვანელების დამტკიცებას.

დაადგინეს: დამტკიცდეს 2015-16 სასწავლო წელს ჩარიცხულ მაგისტრანტთა
ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები და მათი ხელმძღვანელები წარმოდგენილი სახით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციის დავალებით აუცილებელია
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო-
სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი  კომისიების შემადგენლობას
დაემატოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლები.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: თ. ცინცაძე, ზ. ლომსაძე.
დაადგინეს: ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო-

სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიების შემადგენლობას
დაემატოს:

 ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დარგობრივ
კომისიას - აკად. დოქტორი მარინე კაპანაძე;

 მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების
დეპარტამენტის დარგობრივ კომისიას - პროფ. მამუკა მაისურაძე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მიმდინარე საკითხები
მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ფაკულტეტის საინიციატივო

ჯგუფის წევრების: პროფ. ე. ელიზბარაშვილის; ასისტ. პროფ. თ. მათითაიშვილის;
სტუდენტების: გ. კოტორაშვილისა და დ. ნარსიას მოხსენებითი ბარათი (თან ერთვის) და
აღნიშნა, რომ საინიაციატივო ჯგუფს დარგის პოპულარიზაციისა და ფაკულტეტის
მიმართ აბიტურიენტთა დაინტერესების მიზნით. განზრახული აქვს საჯარო სკოლებში
მოაწყოს გასვლითი შეხვედრები, რისთვისაც თვალსაჩინო ექსპერიმენტების
ჩასატარებლად ესაჭიროებათ შესაბამისი სახარჯი მასალები (ხარჯთაღრიცხვა თან
ერთვის). მან სთხოვა სათათბიროს წევრებს მხარი დაეჭირათ საინიაციატივო
ჯგუფისთვის და დაეკმაყოფილებინათ მათი ფინანსური მოთხოვნა.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ლ. გვასალია, ზ. ლომსაძე, მ. მშვილდაძე. მათ მხარი
დაუჭირეს საინიციატივო ჯგუფს.

დაადგინეს; დაკმაყოფილდეს საინიციატივო ჯგუფის თხოვნა და დაევალოს მენეჯერს
ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მოიძიოს შესაბამისი თანხა წარმოდგენილი
ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით 793 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს პროფ. ნ. კუციავა. მან აღნიშნა, რომ მეთოდური მითითების ”ელექტროქიმიური
პროცესები” (ავტორები: ა. ლეჟავა, ე. ბიჭიაშვილი) გამოცემასთან დაკავშირებით,
საჭიროა 75 ლარი, ხოლო ბიბლიოგრაფიული კრებულის ”ქიმია სხვადასხვა
დარგის მეცნიერთა კვლევებში” (ავტორები: ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა) –
260 ლარი და შესაბამისად წარმოადგინა ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სხდომის ოქმის ამონაწერები (თან ერთვის).

მან მოითხოვა აღნიშნული თანხების გამოყოფა ფაკულტეტის ბიუჯეტის
შესაბამისი მუხლიდან.

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 75 ლარი, მეთოდური მითითების
”ელექტროქიმიური პროცესები” (ავტორები: ა. ლეჟავა, ე. ბიჭიაშვილი), ხოლო
260 ლარი ბიბლიოგრაფიული კრებულის ”ქიმია სხვადასხვა დარგის
მეცნიერთა კვლევებში” (ავტორები: ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა)
გამოსაცემად.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. ზ. ოქროსცვარიძისა და
უფრ. ლაბორანტ ნ. ვაჩეიშვილის განცხადებები ფინანსური დახმარების შესახებ.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: დ. ნოზაძე, მ. მშვილდაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
დაფინანსების საკითხს.

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მოხდეს სოციალური დახმარებების გაწევა შემდეგი
ოდენობით;

პროფესორი ზ. ოქროსცვარიძე 150 ლარით;

უფრ. ლაბორანტი ნ. ვაჩეიშვილი 150 ლარით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ II და X სასწავლო კორპუსების
დაცვის თანამშრომლებისათვის საჭიროა უნიფორმების შეძენა. მათი
რაოდენობიდან გამომდინარე, საჭიროა ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან 12 დაცვის
თანამშრომელზე გამოიყოს 1200 ლარი.

დაადგინეს: დაევალოს მენეჯერს უზრუნველყოს დაცვის თანამშრომლებისათვის
უნიფორმის შესაძენად საჭირო თანხის 1200 ლარის მოძიება.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


