
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი №30

02.12.2014

სხდომას ესწრებოდა 12 წევრიდან 10
დღის წესრიგი :

1. მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაცია ფაკულტეტზე ლექცია-სემინარების
მიმდინარეობის შესახებ (პროფ ა. გოგოლაძე);

2. უცხოელი დოქტორანტების სამუშაო პირობების გაუმჯობესების შესახებ (პროფ.
ნ.კუციავა);

3. 2014-15 სასწ, წელს,რუსულენოვანი ჯგუფების აკადემიური დატვირთვიდან გამომდინარე
პროფ. მ. ცინცაძის სახელფასო ანაზღაურების შესახებ (პროფ. ნ. წერეთელი);

4. 2014-15 სასწ. წელს ჩარიცხულ მაგისტრანტთა სახელმწიფო გრანტების მინიჭებისა და
მაგისტრანტთა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმის შედგენის შესახებ (პროფ. მ.
მშვილდაძე);

5. ფაკულტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრასთან დაკავშირებით (პროფ. ნ.
წერეთელი);
მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე პროფ. ა.
გოგოლაძე: მან აღნიშნა, რომ სტუ-ში ორი წელია შეიქმნა
მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც ანხორციელებს
პროფესორ-მასწავლებლების ლექცია-სემინარების ჩატარების,
ელექტრონული უწყისებისა და წერითი ნაშრომების წარმოების
მონიტორინგს, შედეგად იქმნება სპეციალური არქივი, სადაც თავს
იყრის მონიტორინგის შედეგები. მანვე აღნიშნა, რომ
უნივერსიტეტის მასშტაბისთ ხშირია შემთხვევები, როდესაც
პორფესორის ჩანაცვლება ხდება არაუფლებამოსილი პირით.
მისივე განმარტებით ფაკულტეტს განსახილველად გადმოსცემენ
იმ პედაგოგთა გვარებს, რომლთა მიმართაც პრეტენზია ექნება
მონიტორინგის სამსახურს.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ლ.გვასალია, ზ. კოვზირიძე. მათ აღნიშნეს, რომ
მონიტორინგის პროგრამა არის დასახვეწი, ხოლო ტექნიკა
მოძველებული.

დაადგინეს: მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის პროფ. ა.
გოგოლაძის მოხსენება, ცნობად იქნეს მიღებული.



მოისმინეს: პროფ. ნ. კუციავა: მან აღნიშნა, რომ ყოფილ N42 კათედრაზე
სწავლობს ორი უცხოელი დოქტორანტი და საჭიროა მათთვის
სათანადო პირობების შექმნა სამეცნიერო ექსპერიმენტის
ჩასატარებლად, მას აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადებით
მიმართა პროფ. თ.აგლაძემ, სადაც ჩამოთვლილია სარემონტო და
შესაძენი მასალების ნუსხა.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები ლ. გვასალია, ზ. კოვზირიძე. ნ. წერეთელი.
მათ აღნიშნეს, რომ საჭიროა ყველა დოქტორანტს უნდა

ჰქონდეს შესაბამისი პირობები ექსპერიმენტების ჩასატარებლად.

დაადგინეს დაევალოს დეპარტამენტის უფროსს პროფ. ნ. კუციავას,
ლაბორატორიის გამგეს მ. კაპანაძეს კომენდანტთან ერთად მოხდეს
საკითხის შესწავლა და დახმარების აღმოჩენა. რაც შესაძენია ამ
ეტაპზე მოხდეს მათი შეძენა და რაც არ მოხერხდება
გათვალისწინებული იქნეს მომავალი წლის ბიუჯეტში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ არსებობს სტუ-ს აკადემიური საბჭოს
დადგენილება, რომელიც ითვალისწინებს რუსულენოვან ჯგუფებში,
აკადემიური პერსონალის განაკვეთის სრული დატვირთვის შემთხვევაში
ხელფასის გაორმაგებას. ჩვენს ფაკულტეტზეც შეიქმნა პრეცედენტი.
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფ. მაია
ცინცაძეს რუსულენოვან ჯგუფებში ქვს აკადემიური დატვირთვა 400 სთ.
აღნიშნულის თაობაზე მიმართა სტუ-ს რექტორს, რათა მ. ცინცაძის
სახელფასო ანაზღაურების მიღება მომხდარიყო არსებული წესით.
მოხსენებითი ბარათი ვიზირებულია შესაბამისი სამსახურების მიერ.
საკითხი განსახილველად დაუბრუნდა ფაკულტეტს.

მან აღნიშნა, აგრეთვე, რომ დამტკიცებულ ფაკულტეტის საშტატო
განრიგში ეს ფინანსური ცვლილება გათვალისწინებულია 2014 წლის 01
ნოემბრიდან.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები:ზ. კოვზირიძე, ზ. ლომსაძე, მ. მშვილდაძე და ნ. კუციავა:
მათ მხარი დაუჭირეს არსებული წესით პროფ. მ.ცინცაძის სახელფასო
ანაზღაურების მიღებას. ამასთან პროფ. ზ. ლომსაძემ აგრეთვე წამოაყენა
წინადადება , რომ არსებული წესის თანახმად მოხდეს ფაკულტეტის
დეკანის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისი კორექტირებაც.

დაადგინეს მიმდინარე სასწავლო წლის 01 ნოემბრიდან არსებული წესით
მოხდეს პროფ. მ. ცინცაძის სახელფასო ანაზღაურების მიღება და
ფაკულტეტის დეკანის პროფ. ნ. წერეთლის თანამდებობრივი სარგოს
შესაბამისი კორექტირება.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად



მოისმინეს: პროფ. მშვილდაძე: მან აღნიშნა, რომ 2014-15 სასწავლო წელს ქიმიური
ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა 35 მაგისტრი.
აქედან სახელმწიფო გრანტი მოიპოვა მხოლოდ 4-მა (იხ. დანართი1).
სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის თანახმად 15
დეკემბრამდე უნდა იქნეს წარმოდგენილი და დამტკიცებული მათი
ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები.

დაადგინეს 15 დეკემბრამდე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნას
მაგისტრანტების ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ფაკულტეტის 2015
წლის ბიუჯეტის მოდელი და სთხოვა განესაზღვრათ პრიორიტეტები
მომავალი წლის ბიუჯეტში ჩასასმელად.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები:ზ. კოვზირიძე, ზ. ლომსაძე, მ. მშვილდაძე და ნ.
კუციავა: მათ აღნიშნეს, რომ 2015 წლის ბიუჯეტში უმჯობესია
პრიორიტეტად იყოს მიჩნეული II და X სასწავლო კორპუსების
კეთილმოწყობა.

დაადგინეს 2015 წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტად იყოს მიჩნეული II და X სასწავლო
კორპუსების კეთილმოწყობა. დაევალოს ნ. წერეთელს აღნიშნული
პრიორიტეტის გათვალისწინებით წარმოადგინოს ბიუჯეტის ხარჯვითი
ნაწილი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


