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ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
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სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 12.

დღის წესრიგი:

1. 2013-14 საწ. წლისათვის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის საკვალიფიკაციო
კომისიის შექმნის შესახებ (მ. მშვილდაძე).

2. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტისათვის
რეფერატურული ჟურნალების შეძენის შესახებ (ნ. კუციავა)

3. მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძის ინფორმაცია 2013-2014 სასწ. წლისათვის
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე
სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საკვალიფიკაციო კომისიების
შექმნის შესახებ. მან აღნიშნა, რომ მიმდინარე სასწავლო წელს
მაგისტრატურას ამთავრებს 25 სტუდენტი. სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად საჭიროა შეიქმნას 5
საკვალიფიკაციო კომისია, რომელიც წარმოდგენილია
თანდართული სახით.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორებმა თ. ცინცაძემ, ნ. კუციავამ, ზ. კოვზირიძემ.

დაადგინეს დამტკიცდეს 2013-14 საწ. წლისათვის სამაგისტრო ნაშრომის
დაცვის საკვალიფიკაციო კომისია წარმოდგენილი სახით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. კუციავას ინფორმაცია ქიმიური ტექნოლოგიისა და
მეტალურგიის ფაკულტეტისათვის რეფერატურული ჟურნალების
შეძენის შესახებ. მან აღნიშნა. რომ ვი8ნაიდან ფაკულტეტის მიმდინარე
ბიუჯეტის შესაბამის მუხლში თანხა არასაკმარისია. ამ ეტაპზე მიაჩნია,
რომ არსებული თანხა მოხმარდეს სახელმძღვანელოდების გამოცემას,
რომელებიც უკვე წარდგენილი არის გამოსაცემად.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ზ.ლომსაძემ, დ. ნოზაძემ, თ. ცინცაძემ



დაადგინეს ბიუჯეტის სიმცირის გამო, ჟურნალების შესაძენად გნკუთვნილი
თანხა მთლიანად მოხმარდეს სახელმძღვანელოების გამოცემას.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს: პროფ. ნ. კუციავას, დ. ნოზაძის და თ. ცინცაძის ინფორმაციები ,
დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ გამოსაცემად გადაცემული
სახელმძღვანელოების დაფინანსების შესახებ, კერძოდ მათ
აღნიშნეს, რომ გამოსაცემად მზადაა შემდეგი სახელმძღვანელოები:

1. ”დაკონსერვების ზოგადი ტექნოლოგია” რ.ხუციშვილი;
ე.სადაღაშვილი. გამოსაცემად საჭირო თანხა 400 ლარი;

2. ”ფარმაცევტული ტექნოლოგიები ნაწ.I-მალამოების სააფთიაქო
ტექნოლოგია” ი. ცომაია. გამოსაცემად საჭირო თანხა 300 ლარი;

3. ”პლატინოიდების მეტალურგია” ი. კახნიაშვილი. გამოსაცემად
საჭირო თანხა 100 ლარი.

დაადგინეს ზემოთ აღნიშნული სახელმძღვანელოების გამოსაცემად
ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოს ჯამში 800 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ.კუციავას ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯებიდან
პროფესორების თ. აგლაძისა და ზ.კოვზირიძის დაფინანსების
შესახებ. მან აღნიშნა, რომ პროფ. თ. აგლაძე მიწვეულია გერმანიაში,
რისთვისაც ესაჭიროება სიმპოზიუმზე დასარეგისტრირებლად
საჭირო თანხა 300 ევროს ექვივალენტი ლარში, ხოლო პროფ. ზ.
კოვზირიძეს, რომელიც მიწვეულია ჩინეთში, ქალაქ ბეიჯინში,
მეხუთე მსოფლიო კონგრესზე (რომელიც ტარდება 2014 წლის 17-21
აგვისტოს) და მას ესაჭიროება 1240 ლარი (სასტუმროს და
სარეგისტრაციო ხარჯი).

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ზ.ლომსაძემ, მ. მაისურაძემ,

დაადგინეს 2014 წლის ფაკულტეტის ბიჯეტის მუხლიდან ”სამივლინებო
ხარჯები” გამოეყოს:

1. პროფ.თ.აგლაძეს 300 ევროს ექვივალენტი ლარში;
2. პროფ. ზ. კოვზირიძეს 1240 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მოისმინეს: პროფ. თ. ცინცაძის ინფორმაცია ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან
500 ლარის ფარგლებში ”ფარმაციის” დეპარტამენტისათვის საჭირო
სახელმძღვანელოების შეძენის შესახებ (შესაძენი ლიტერატურის
ნუსხა თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს: პროფესორებმა: ნ.წერეთელმა მ. მშვილდაძემ ნ. კუციავამ.

დაადგინეს ფაკულტეტის ბიუჯეტიში შესაბამის მუხლში არსებული თანხა 500
ლარი მოხმარდეს ფარმაციის დეპარტამენტისათვის საჭირო
ლიტერატურის შეძენას.

მოისმინეს: პროფ. დ.ნოზაძის ინფორმაცია პროფ.ი. თვალავაძის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი
მატერიალური დახმარების გაწევასის შესახებ. მან მოითხოვა
ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან ი. თვალავაძეს დახმარების სახით
გამოეყოს 500 ლარი (ხელზე) ,

მოისმინეს: პროფ. ნ. კუციავას ინფორმაცია ლაბორანტ ვალენტინა კობალაძის
ეკონომიური სიდუხჭირიდან გამომდინარე ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან, მისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ
150 ლარის (ხელზე) ოდენობით.

დაადგინეს 1.პროფ. ივანე თვალავაძეს გამოეყოს 500 ლარი ( ხელზე);

2. ლაბორანტ ვალენტინა კობალაძეს 150 ლარი (ხელზე).

სათათბიროს თავმჯდომარე ნ. წერეთელი

მდივანი მ.მშვილდაძე


