
  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ო  ქ  მ  ი  № 6 
          01.05.2017    
სათათბიროს  12  წევრიდან ესწრებოდა 10 
 

დღის წესრიგი :  
 

1. სამაგისტრო ნაშრომისა და ხელმძღვანელის  დამტკიცების შესახებ (მ.მშვილდაძე); 
2. ემერიტუსის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით (ნ. კუციავა); 
3. სახელმძღვანელოს დაფინანსების შესახებ (მ. მშვილდაძე); 
4. სოციალური დახმარების შესახებ ( დ. ნოზაძე) 

               მიმდინარე საკითხები 
 
1.მოისმინეს: პროფესორი მ.მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის მეორე სემესტრში,  

გარე მობილობის წესით, ფაკულტეტზე    სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე ” ფარმაცია”,  გადმოვიდა  რუსუდან დინუ (ბრძანება თან ერთვის) და 
საჭიროა თემის და ხელმძღვანელის დამტკიცება. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 
მაგისტრანტის ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა და საკვალიფიკაციო ნაშრომის  
დასახელება (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა,  მ. მაცაბერიძე.  
დაადგინეს:1.  დამტკიცდეს  მეორე წლის სწავლების მაგისტრანტ რუსუდან დინუს 

ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა საკვალიფიკაციო ნაშრომის დასახელებით 
”კლინიკური ფარმაციის დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში”. 

 2. ხელმძღვანელად დაინიშნოს პროფესორი თ. ცინცაძე. 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
2. მოისმინეს პროფ. ნ.კუციავა. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო მოწვეული ასოც. პროფესორის 

აზა დანელიას განცხადება ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ (თან 
ერთვის).პროფ. ნ. კუციავამ მოუწოდა სათათბიროს წევრებს, გაითვალისწინონ  
ასოც. პროფესორის ა. დანელიას  ღვაწლი და დამსახურება ფაკულტეტის წინაშე და 
გაუწიონ რეკომენდაცია ემერიტუსის წოდების მინიჭების თაობაზე.  

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ.კლდიაშვილი.  მ.მაისურაძე;  
დაადგინეს: მიენიჭოს  ასოც. პროფ. აზა დანელიას (აკად. დატვირთვა 200 სთ),  2017-18 

სასწავლო წლიდან  ემერიტუსის წოდება.  
  
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
3.მოისმინეს პროფ. მ. მშვილდაძე.  მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ასოც. პროფესორ                    
მ. წვერავას განცხადება ორი  სახელმძღვანელოს:  



1. ”საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგია” (ავტორი: დ.ბასილაია;             
მ. წვერავა; ნ. ბარათელი); 
2. ” ლაბორატორიული და ექსპერტული სამუშაოების ტექნიკა” (ავტორი:                           
მ. წვერავა, მ. კუკულაძე) 

გამოცემის დაფინანსებასთან დაკავშირებით (თან ერთვის) 
აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ.კლდიაშვილი; ნ. კუციავა,  ნ. წერეთელი;  
დაადგინეს: დაკმაყოფილდეს ასოც. პროფესორ მ. წვერავას განცხადება და  მიმდინარე წლის 

ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს სახელმძღვანელოები : 
1. ”საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგია” (ავტორი: დ.ბასილაია;           
მ. წვერავა; ნ. ბარათელი) – 300 ლარის ოდენობით; 
2. ” ლაბორატორიული და ექსპერტული სამუშაოების ტექნიკა” (ავტორი:                           
მ. წვერავა, მ. კუკულაძე) – 300 ლარის ოდენობით. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 

4.მოისმინეს პროფ. ნ.ნოზაძე.  მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ”მეტალურგიის, 
მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის” ასოც. 
პროფესორ ზ. საბაშვილის განცხადება სოციალური დახმარების შესახებ 
(განცხადება და მეუღლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  ცნობა თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ.კლდიაშვილი,  ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი;   
დაადგინეს: ასოც. პროფესორ ზ. საბაშვილს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მიეცეს დახმარება 

ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით (450 ლარი). 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
მიმდინარე საკითხები 

მოისმინეს პროფ. მ. მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ ტერმინალის 
სპეციალისტი ლ. რობაქიძე გავიდა უხელფასო შვებულებაში და სათათბიროს 
წევრებს გააცნო მანანა ინასარიძის რექტორის მიერ ვიზირებული განცხადება 
გამონთავისუფლებულ ადგილზე მისი დანიშვნის შესახებ (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი;  
დაადგინეს: მიეცეს რეკომენდაცია მანანა ინასარიძეს, რათა იგი დაინიშნოს ტერმინალში 

გამონთავისუფლებულ სპეციალისტის ვაკანტურ ადგილზე (1 ს/ე). 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
მოისმინეს: პროფ. მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო უფრ. ლაბორანტ ვერიკო 

ქინქლაძის განცხადება მისი შვილის - ზვიად სიმონიშვილის დოქტორანტურაში 
სწავლების საფასურის ეტაპობრივ გადახდასთან დაკავშირებით (თან ერთვის) და  
აღნიშნა, რომ იგივე საკითხზე იმსჯელა აკადემიურმა საბჭომ და ფაკულტეტს 
დაავალა წარმოადგინოს თავისი მოსაზრება სწავლების საფასურის გადახდის 



გრაფიკის შედგენასთან დაკავშირებით. მ. მშვილდაძემ აღნიშნა აგრეთვე, რომ 
მესამე წლის სწავლების დოქტორანტ ზ. სიმონიშვილს, ნაშრომის საბოლოო 
კონდიციამდე მიყვანის მიზნით, დაწერილი აქვს განცხადება სტატუსის შეჩერების 
შესახებ (განცხადება თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: თ. ცინცაძე;  ნ. კუციავა, გ.ლოლაძე; დ.ნოზაძე. მათ აღნიშნეს, რომ 
ფაკულტეტზე დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით დოქოტრანტ ზ. 
სიმონიშვილსაც, სადისერტაციო ნაშრომის  დაცვამდე  დაუწესდეს სწავლის 
საფასურის დაფარვის ინდივიდუალური გრაფიკი, რადგანაც ერთი განსხვავებული 
პრეცენდენტის დაშვებაც კი საეჭვოს გახდის აქამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს  
და უმართავს გახდის ანალოგიურ პროცესებს. 

დაადგინეს: დოქოტრანტ ზ. სიმონიშვილს დაუწესდეს სწავლის საფასურის დაფარვის 
ინდივიდუალური გრაფიკი სადისერტაციო ნაშრომის  დაცვამდე. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
მოისმინეს:  მ. მაცაბერიძე.  მან სათათბიროს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, 

რომ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დირექტორისა და სტუ-ის რექტორის 
შეთანხმების საფუძველზე, 20 სტუდენტი უკვე გადის სტაჟირებას რუსთავის 
მეტალურგიულ ქარხანაში. მისივე განმარტებით, რუსთავის მეტალურგიული 
ქარხნიდან მიიღო 40-მდე საკითხი, რომელიც გადასცა ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსს მ. მაისურაძეს შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაში 
ასახვის მიზნით, რათა სტუდენტებს თავიდანვე მიეწოდოს ეს საკითხები. 

  პროფ. მ. მაცაბერიძის განმარტებით, ანალოგიური საკითხები პროგრამის 
ხელმმძღვანელების მიერ სხვა საწარმოებიდანაც (ფარმაცია, აზოტი, ცემენტი და 
ა.შ) უნდა იქნეს მოპოვებული. ამით პროგრამები გახდება უფრო მიმზიდველი და 
აკრედიტაციისთვისაც  ეფექტური. 

აზრი გამოთქვეს. პროფ. მ. მაისურაძე.  მან აღნიშნა, რომ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის 
მიერ გადმოცემული საკითხები არ საჭიროებს პროგრამის მოდიფიცირებას, 
რადგანაც საკითხების 80%-ს ისედაც მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამა და 
საჭიროა მხოლოდ  სილაბუსში მცირეოდნი ცვლილების შეტანა. 

დაადგინეს: ინფორმაცია ცნობად იქნეს მიღებული. 
 

 
 სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      მ. მშვილდაძე  

 მდივანი, პროფ.         დ. ნოზაძე    
  


