
  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ო  ქ  მ  ი  № 9 

          06.06.2017    

სათათბიროს  12  წევრიდან ესწრებოდა 10 
 

დღის წესრიგი :  
1. აკადემიური პერსონალის კონკურსთან დაკავშირებით (მ. მშვილდაძე) 
2. ემერიტუსის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით (ნ. წერეთელი) 
 
მიმდინარე საკითხები 
 

1მოისმინეს პროფ. მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო დაზუსტებული  მონაცემები 
ფაკულტეტზე აკადემიური დატვირთვის შესახებ (თან ერთვის). მან საგანთა ჯგუფების 
მიხედვით წარმოადგინა  ინფორმაცია კონკურსისთვის  მოსალოდნელი  
საორიენტაციო და არსებული შტატების შესახებ.   

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე; ნ. კუციავა, თ. ცინცაძე; მ. მაისურაძე; დ. ნოზაძე; გ. 
ლოლაძე; რ.კლდიაშვილი, ნ. წერეთელი.   

დაადგინეს:1. ფაკულტეტზე არსებული აკადემიური დატვირთვის  30% გადავიდეს საათობრივ 
ანაზღაურებაზე, 

          2, კონკურსი ჩატარდეს 400 საათიან აკადემიური დატვირთვით;  

                      3. საკონკურსო ადგილების რაოდენობა აკადემიური პერსონალისთვის 
განისაზღვროს თანაფარდობით 1:1:0.5 

                      4.     ეთხოვოს სტუ-ის  ადმინისტრაციას, საათების სიმცირის გამო,   ფაკულტეტზე 
არსებულ ზოგიერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე,  მაგისტრატურის  პირ-
ველი წლის საათები  ჩაითვალოს მთლიან აკადემიურ დატვირთვაში. 

მომხრე; 9 
თავი შეიკავა: 1 

2. მოისმინეს პროფ. ნ. წერეთელი მან სათათბიროს წევრებს გააცნო  ასოც. პროფესორის 
ლუიზა თალაკვაძის განცხადება ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ (თან 
ერთვის).პროფ. ნ. წერეთელმა  მოუწოდა სათათბიროს წევრებს, გაითვალისწინონ  
მისი  ღვაწლი და დამსახურება ფაკულტეტის წინაშე და გაუწიონ რეკომენდაცია 
ემერიტუსის წოდების მინიჭების თაობაზე. 

 აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე; მ. მაისურაძე; ნ. კუციავა, რ.კლდიაშვილი,  მ. 
მშვილდაძე. 

დაადგინეს: მიეცეს რეკომენდაცია,    ასოც. პროფ. ლ.თალაკვაძეს  (აკად. დატვირთვა 400 სთ),  
რათა 2017-18 სასწავლო წლიდან  მიენიჭოს ემერიტუსის წოდება.  

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 



 
მიმდინარე საკითხები: 
მოისმინეს პროფ. მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ასოც. პროფესორ ი. ლაგვილავას  

განცხადება, რომელიც ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან რეაქტივების შესაძენად ითხოვს  
150 ლარის გამოყოფას, რათა შეძლონ მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო პიკნიკში, 
რომელიც იმართება ყოველწლიურად უცხოური სამეცნიერო ჯგუფების 
მონაწილეობით (განცხადება თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე; ნ. კუციავა.  მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. 
დაადგინეს: ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან  სამეცნიერო პიკნიკში მონაწილეობის 

მიზნით, რეაქტივების შესაძენად გამოიყოს 150 ლარი. 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 

მოისმინეს პროფ. ნ.კუციავა. მან აღნიშნა, რომ 2016 წლის მაისში სათათბიროს მიერ  
პროფესორ.  ნ. ბოკუჩავას, სახელმძღვანელოს ”სამკურნალო-კოსმეტიკური 

საშუალებები” დასაბეჭდად  გამოეყო 300 ლარი, თუმცა ობიექტური  მიზეზის გამო 
ამ თანხის ათვისება ვერ მოხერხდა. 

                       მან სათათბიროს წევრებს სთხოვა გაითვალისწინონ აღნიშნული და ფაკულტეტის 
მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან სახელმძღვანელოს დასაფინანსებლად გამოეყოს 300 
ლარი. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე; ნ. კუციავა.  მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. 
 
დაადგინეს:   პროფ. ნ ბოკუჩავას სახელმძღვანელოს ”სამკურნალო-კოსმეტიკური საშუალებები” 

(ავტორი ნ.ბოკუჩავა; დ. ჯინჭარაძე),  დასაბეჭდად ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან  გამოიყოს 
300 ლარი. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად 
 
 სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      მ. მშვილდაძე  

 მდივანი, პროფ.         დ. ნოზაძე    
  


