
  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ო  ქ  მ  ი  № 7 

          18.05.2017    

სათათბიროს  12  წევრიდან ესწრებოდა 8 
 

დღის წესრიგი :  
 

1. პროფესიულ სწავლებაზე,  საგაზაფხულო ჩარიცხვასთან დაკავშირებით               
(მ. მშვილდაძე); 

2. ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ (გ. 
მჭედლიშვილი). 

3. სადოქტორო პროგრამების ”ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია” და ”ქიმია” 
პასპორტების განხილვა (ნ. კუციავა); 

მიმდინარე საკითხები 
 
1.მოისმინეს: პროფესორი ნ. წერეთელი. მან აღნიშნა, რომ  ობიექტური მიზეზების გამო, პროფ. 

მ.მშვილდაძე ვერ შეძლო სათათბიროს სხდომაზე გამოცხადება და მის ნაცვლად 
პირველ საკითხზე ინფორმაციას ის მიაწვდის. 

   პროფ. ნ. წერეთელმა აღნიშნა, რომ 2016-17 სასწავლო  წლის მაისში 
ფაკულტეტზე პროფესიული სწავლების ყველა საფეხურზე  სულ ჩაირიცხა 101 
სტუდენტი და სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების მიხედვით ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობები (თან ერთვის). 

დაადგინეს: ინფორმაცია 2016-17 სასწ. წლის მაისში, პროფესიულ სწავლებაზე ჩარიცხულ 
სტუდენტთა შესახებ, ცნობად იქნეს მიღებული. 

2. მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი:  მან აღნიშნა, რომ ქიმიური ტექნოლოგიისა და 
მეტალურგიის ფაკულტეტის  დამტკიცებული  ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 
შემცირდა აკადემიური საბჭოს დადგენილების შესაბამისად გადასახადისაგან 
განთავისუფლებული სტუდენტებისაგან მისაღები თანხით 8 437 ლარით. ასევე 
ზოგადსაუნივერსიტეტო საგნების სწავლების დასაფინანსებლად გადასაცემი თანხა 
ინფორმატიკისა და მართვის  სისტემების  ფაკულტეტისთვის გაიზარდა 8 253 
ლარით და სულ ამ მიზნით სხვადასხვა ფაკულტეტებისათვის გადასაცემმა თანხამ 
შეადგინა 74 691 ლარი.  აღნიშნულიდან გამომდინარე,   ფაკულტეტის განსაკარგი 
შემოსავალი შემცირდეს 16 690 ლარით და  ნაცვლად გათვალისწინებული 3 236 430 
ლარისა განისაზღვროს  3 219 740 ლარით,  შესაბამისად, 16 690  ლარით შემცირდეს 
გადასახდელები, კერძოდ,  „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის  „სხვა 
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ 
პუნქტი. 

   ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები  ეკონომიკური კლასიფიკაციის  მუხლებს 
შორის:  



3.1 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და 
ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ პუნქტიდან 8 260 ლარი 
გადატანილ იქნეს „საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-
შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯში“, ხოლო 6 044 ლარი 
ქონების გადასახდში 

3.2„ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების, რეცხვის, ქიმწმენდის და 
სანიტარული საგნების  შეძენის ხარჯიდან“ 1 000 ლარი გადატანილ იქნეს „რბილი 
ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების შეძენის ხარჯებში“ 

3.3 „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯებიდან“ 
5 300 ლარი გადატანილ იქნეს ქონების გადასახდში. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები:  მ.მაისურაძე; დ. ნოზაძე; ნ. კუციავა.  

დაადგინეს: ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილებები:ქიმიური 
ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტის 
საშემოსავლო ნაწილი  შემცირდეს  აკადემიური საბჭოს დადგენილების 
შესაბამისად გადასახადისაგან განთავისუფლებული სტუდენტებისაგან მისაღები 
თანხით 8 437 ლარით. ასევე ზოგადსაუნივერსიტეტო საგნების სწავლების 
დასაფინანსებლად გადასაცემი თანხა ინფორმატიკისა და მართვის  სისტემების  
ფაკულტეტისთვის გაიზარდოს 8 253 ლარით. აღნიშნულიდან გამომდინარე,   
ფაკულტეტის განსაკარგი შემოსავალი შემცირდეს 16 690 ლარით და  ნაცვლად 
გათვალისწინებული 3 236 430 ლარისა განისაზღვროს  3 219 740 ლარით,  
შესაბამისად, 16 690  ლარით შემცირდეს გადასახდელები, კერძოდ,  „არაფინანსური 
აქტივების ზრდის“ მუხლის  „სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 
არ არის კლასიფიცირებული“ პუნქტი. 

   ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები  ეკონომიკური კლასიფიკაციის  მუხლებს 
შორის:  

3.1 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და 
ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ პუნქტიდან 8 260 ლარი 
გადატანილ იქნეს „საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-
შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯში“, ხოლო 6 044 ლარი 
ქონების გადასახდში 

3.2„ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების, რეცხვის, ქიმწმენდის და 
სანიტარული საგნების  შეძენის ხარჯიდან“ 1 000 ლარი გადატანილ იქნეს „რბილი 
ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების შეძენის ხარჯებში“ 

3.3 „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯებიდან“ 
5 300 ლარი გადატანილ იქნეს ქონების გადასახდში. 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელებს  დანამატის სახით განესაზღვროთ 300 ლარი. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

3.მოისმინეს პროფ. ნ. კუციავა:  მან აღნიშნა, რომ ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტში შეადგინეს ფაკულტეტზე არსებული სადოქტორო პროგრამების 



”ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია” და ”ქიმია” პასპორტები და წარმოადგინა 
ამონაწერი დეპარტამენტის სხდომის ოქმიდან (თან ერთვის). პროფ. ნ. კუციავამ 
აღნიშნა აგრეთვე, რომ ინფორმაცია დადებული იყო ფაკულტეტის საიტზე და 
ყველასთვის იყო ხელმისაწვდომი. პროფესორმა თ. აგლაძემ  აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით წარმოადგინა წერილობითი მოსაზრება რაზეც პროფ. ნ. კუციავას 
განმარტებით დეპარტამენტმაც იმსჯელა და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც მიიღო. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ.კლდიაშვილი; მ. მაისურაძე; დ. ნოზაძე. 

დაადგინეს: 1. მოწონებული იქნას ”ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიისა” და ”ქიმიის” 
სადოქტორო პროგრამების პასპორტები. 

  2. დაევალოს სადოქტორო პროგრამის ”ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია” 
ხელმძღვანელს პროფ. თ. ჭეიშვილს უზრუნველყოს აღნიშნულ პროგრამაში 
ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების კვლევის სფეროს გაფართოება. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

მიმდინარე საკითხები 

მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი.  მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე 
არსებულ ”ვირტუალური ლაბორატორიის” მოწყობაში აქტიური მონაწილეობა 
მიიღო ფაკულტეტის უფროსმა სპეციალისტმა გ. გაიხარაშვილმა და წამოაყენა 
წინადადება პრემიის სახით მიეცეს 250 ლარი. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი; თ. ცინცაძე; დ. ნოზაძე, მათ მხარი 
დაუჭირეს  გ. გაიხარაშვილის პრემიის სახით წახალისებას. 

  პროფ. ნ. კუციავამ აღნიშნა, რომ  მწირე შემოსავლიდან გამომდინარე, 
უმჯობესია მომავალში ფაკულტეტმა თავი შევიკავოს ანალოგიური 
გადაწყვეტილებებისგან.  

დაადგინეს: უფროს სპეციალისტ გ. გაიხარაშვილს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან პრემიის სახით 
მიეცეს 250 ლარი. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

მოისმინეს პროფ. დ. ნოზაძე.  მან ინფორმაციის სახით აღნიშნა, რომ ”მეტალურგიის, 
მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების” დეპარტამენტშიც მოამზადეს  
სადოქტორო პროგრამების ”მეტალურგია” და ”მასალათმცოდნეობა” პასპორტები. 
ამასთან აღნიშნა, რომ მასალათმცოდნეებს ფართო პროფილით შეხება აქვთ 
ფიზიკოსებთან, რის გამოც მიმდინარეობს მოლაპარაკება მათთან ერთად 
საუნივერსიტეტო საბჭოს შექმნის თაობაზე. 

 
 
 სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      მ. მშვილდაძე  

 მდივანი, პროფ.         დ. ნოზაძე    
  


