
  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ო  ქ  მ  ი  № 1 

          06.03.2018    

სათათბიროს  14  წევრიდან ესწრებოდა  11 
 

დღის წესრიგი: 
 

1. სათათბიროს წევრის უფლება-მოსილების ცნობა (ნ. წერეთელი); 
2. პირველი წლის სწავლების მაგისტრანტთა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმების დამტკიცება 

(მ.მშვილდაძე); 
3. მონიტორინგის სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაციის შესახებ (მ. მშვილდაძე); 
 
მიმდინარე საკითხები 

 
 

1. მოისმინეს:  თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი. მან აღნიშნა, რომ „ქიმიის“ 
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა პროფ.            
მ. ცინცაძე და მოუწოდა სათათბიროს წევრებს ეცნოთ მისი, როგორც 
სათათბიროს წევრის  უფლებამოსილება. 

სათათბირომ ერთხმად სცნო პროფ. მაია ცინცაძის, როგორც სათათბიროს წევრის 
უფლებამოსილება. 

2. მოისმინეს:   პროფ. მ.მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს მიაწოდა 
ინფორმაცია დასამტკიცებლად წარმოდგენილ, პირველი წლის მაგისტრანტთა 
თემების დასახელებისა, მათი ხელმძღვანელების და ინდივიდუალური სამუშაო 
გეგმების შესახებ.  

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

დაადგინეს:  დაუმტკიცდეთ, პირველი წლის მაგისტრანტებს ინდივიდუალური 
სამუშაო გეგმები,  თემების დასახელება და  მათი ხელმძღვანელები  წარმოდგენილი 
სახით  

სამაგისტრო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია 

N გვარი,სახელი თემის დასახელება ხელმძღვანელი 

1 1 ქორაია გვანცა 
სამამულო მჭადის ფქვილისა და მარცვლისაგან 
წარმოებული კონსერვების ეკოქიმიური 
ექსპერტიზა 

პროფ. გ. დანელია 

2 2 მაისურაძე ქეთევან 
აგრარული ბაზრებიდან აღებული ვაშლის 
ძირითადი ჯიშების შენახვისუნარიანობა და 
საექსპერტო საქმე 

ასოც. პროფ. თ. 
ფალავანდიშვილი  

3 3 ჭიოკაძე ივანე 
აზამბურის მირაბილიტის საბადოს შემცველი 
სახარე ტბის წყლის შედგენილობის კვლევა და 

პროფ. მ. 
მჭედლიშვილი 



მისგან უწყლო ნატრიუმის სულფატის მიღების 
შესაძლებლობის დადგენა 

4 4 კოკაია ლიდა  ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ახალი 
საოჯახო და ტუალეტის საპნების წარმოება 

ასოც. პროფ. მ. წვერავა 

5 5 სანიკიძე ნინი 
ბუნებრივი და სასმელი წყლის ხარისხის 
მაჩვენებლები და მათი ანალიზი (თბილისის და ქ. 
რუსთავის წყლების მაგალითზე) 

ასოც. პრო. მ. წვერავა 

6 6 ბეგიაშვილი ლუკა 

საარქივო და საბიბლიოთეკო ფონდების 
ქაღალდსაფუძვლიანი მასალების 
ნეიტრალიზაცია და ადგილობრივი 
ბენტონიტური თიხებით 

ქიმიის დოქტორი თ. 
გაგნიძე 

7 7 ქუთათელაძე ილონა საქართველოში რეალიზებადი მაკარონის 
ნაწარმის საექსპერტო საქმე 

ასოც. პროფ. თ. 
ფალავანდიშვილი 

8 8 სურმავა გვანცა 
საქართველოში რეალიზებადი ადვანტური 
ბარდის ნედლეულის და მისგან წარმოებული 
კონსერვების ეკოქიმიური ექსპერტიზა 

პროფ. გ. დანელია 

9 9 გეგელაშვილი ნინო 
დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული 
ადვანტური კულტურების (კივი, ფეიხოა) 
შენახვისუნარიანობა და საექსპერტო საქმე  

პროფ. გ. დანელია 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ქიმია 

N გვარი,სახელი თემის დასახელება ხელმძღვანელი 

10  1 ხატრიშვილი ნინო 
სტაბილიზაციის პროცესის ოპტიმიზაცია  თეთრი 
ღვინის (კახეთის ველი წინანდალი) მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად 

პროფ. ნ. კუციავა 

11 2 გაგოშიძე ნატო 
სტაბილიზაციის პროცესის ოპტიმიზაცია 
წითელი ღვინის (საფერავი, მუკუზანი} 
მდგრადობის უზრუნველსაყოფად  

პროფ. ნ. კუციავა 

12 3 გოგბერაშვილი ზურა 
კობალტის ქლორიდული და თიოციანატური 
შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული 
ნაერთების სინთეზი და კვლევა 

პროფ. მ. ცინცაძე 

13 4 ნებიერიძე ანა 
ნიკელის (II) ქლორიდული და თიოციანატური 
შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები 

ასოც. პროფ. თ. 
გიორგაძე 

14 5 ნადიბაიძე  ეთერი 
მანგანუმის (II) ქლორიდული და თიოციანატური 
შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები 

ასოც. პროფ. თ. 
გიორგაძე 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ეკოლოგია 

N გვარი,სახელი თემის დასახელება ხელმძღვანელი 

15 1 პაპუაშვილი ნინო შპსხორცპროდუქტების კომპანია „მითანა“-ს 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება  

პროფ. ლ. გვერდწითელი 

16 2 კვარაცხელია თეკლა 
რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენების 
გადამამუშავებელ საწარმოთა გარემოსდაცვითი 
და სოციალური რისკები 

ქ.მ.კ. აკად. დოქტ.  
ნ. მუმლაძე 

17 3 გოდერძიშვილი თეო საქართველოში რეალიზებადი რძის 
პროდუქტების ეკოქიმიური ექსპერტიზა 

ასოც. პროფ. თ. 
ფალავანდიშვილი 

18 4 რუაძე გურამი 
ეკოლოგიურად უვნებელი ნალღობებიდან 
მიღებული ალუმინის დანაფარებით, ლითონთა 
დაცვა კოროზიისგან 

აკად. დოქტორი 
 მ. ქავთარაძე 

 



სამაგისტრო პროგრამა:  ფარმაცია 

N გვარი,სახელი თემის დასახელება ხელმძღვანელი 

19 1 შუბითიძე მარიამ 

საქართველოში გავრცელებული ალუბლის 
ნაყოფის ფიტოქიმიური შესწავლა 
Phitochemical research of cherry fruit in Georgia 

ასოც. პროფ. 
 ხ. წიქარიშვილი 

20 2 ბერიშვილი გვანცა 

ჩვეულებრივი შვრიის Avena sativa მარცვალასაგან 
სამკურნალო თვისდებების მქონე საკვებისა და 
ჰომეოპათიური საშუალებების მომზადება  
Preparation of Homeopathic Medicines and Foods 
with the Best Medicinal Properties from Spikelet of 
Avena sativa 

პროფ. მ. ჩიქავა 

21 3 ტაბატაძე ნინო 

ფლავონოიდების ძშემცველი მცენარეები, 
როგორც წყარო ბიოლოგიურად აქტიური 
ნივთიერებების 
FLAVONOIDS AS BIOLOGICALLY COMPOUNDS 
OF MEDICINAL PLANTS 

ასოც. პროფ. თ. 
საღარეიშვილი 

22 4 შუბითიძე თინათინ 

წამალდამოკიდებულება და ფსიქოაქტიურ 
ნივთიერებათა უკანონო მიმოქცევის პრევენციის 
მექანიზმები 
Drug addiction and mechanisms of illicit turnover of 
psychoactive substances 
 

ასოც. პროფ. 
ნ.შაშიაშვილი 

23 5 ნაყოფია ეკატერინე 

საქართველოში გავრცელებული მანდარინის 
(ლათ. Cītrus reticulāta) ნაყოფის ბიოქიმიური 
კვლევა 
Biochemical researchof the fruits of the plant 
Mandarin (Latin Cītrus reticulāta)  spread in Georgia  

პროფ. ნ. გელოვანი 

24 6 ანთია სალომე 

კაკლოვანი კულტურების შროტის 
მიკროორგანიზმებით დაბინძურების კვლევა  
Research of contamination of oilseed meal with 
microorganizms 

პროფ. ი. გველესიანი 

25 7 მუსელიანი ანა 

ოფიცინალური მცენარის დიდგულასაგან 
გალენური პრეპარატის მიღება 
Obtaining of galenical from officinal herb Sambucus 
Nigra 

პროფ. ი. ცომაია 

26 8 ხიჯაკაძე ნანი 
მცენარეული საშუალებები დიარეის 
მკურნალობაში 
Herbal remedies for the treatment of diarrhea 

ასისტ. პროფ. მ. 
კახეთელიძე 

27 9 გორდულავა ანა 
ნივრის ექსტრაქტზე დამზადებული 
კოსმეტიკური საშუალებები 

პროფ. ქ. ბაციკაძე 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად.  
 

3. მოისმინეს:   პროფ. მ.მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო  ვიცე-
რექტორის ლ.კლიმიაშვილის წერილი, რომელიც ეხებოდა ფაკულტეტზე 
პროფესორ-მასწავლებლების მიერ, მიმდინარე სასწავლო წლის პირველ 
სემესტრში დაფიქსირებულ დისციპლინის დარღვევის ფაქტებს (თან ერთვის). 

დაადგინეს: ინფორმაცია ცნობად იქნეს მიღებული. 

 მიმდინარე საკითხები: 



 მოისმინეს:  თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი.  მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 
ფაკულტეტის მთავარი სპეციალისტის გიორგი გაბადაძის განცხადება, რომელიც 
დედის ავადმყოფობასთან დაკავშირებით ითხოვს ფინანსურ დახმარებას (ცნობა 
ავადმყოფობის და მკურნალობისთვის გაწეული   ხარჯის შესახებ თან ერთვის). 

დაადგინეს:  სტუ-ს პრემიისა და ფინანსური დახმარების გაცემის წესის მე-6 მუხლის 
პირველი  პუნქტის საფუძველზე, ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 
გიორგი გაბადძეს მიეცეს დახმარება მის მიერ დაკავებული თანამდებობის ერთი 
თვის ხელფასის 550 ლარის  ოდენობით. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 

 მოისმინეს:  თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი.  მან სათათბიროს წევრებს 
გააცნო დაცვის სამსახურის თანამშრომლის მალხაზ ხუნდაძის განცხადება, 
რომელიც მამის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით თხოულობს მატერიალურ 
დახმარებას (განცხადება მამის გარდაცვალების ცნობასთან ერთად თან 
ერთვის). 

დაადგინეს:  სტუ-ს პრემიისა და ფინანსური დახმარების გაცემის წესის მე-6 მუხლის 
პირველი პუნქტის საფუძველზე, ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 
მალხაზ ხუნდაძეს მიეცეს დახმარება მის მიერ დაკავებული თანამდებობის 
ერთი თვის ხელფასის ოდენობით. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად.  
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