
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი №31

10.12.2014

სხდომას ესწრებოდა 12 წევრიდან 11
დღის წესრიგი :

1. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგის ფაკულტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ
(ნ. წერეთელი).

მოისმინეს: პროფ. ნ წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ წინა სათათბირო სხდომაზე,
როდესაც იხილებოდა ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტი სათათბირომ
გამოკვეთა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის პრიორიტეტები. მან
წარმოადგინა შესაბამის ფორმატში შედგენილი ბიუჯეტის პროექტი (იხ.
დანართი).

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: მ.მშვილდაძე, ნ. კუციავა, ზ.ლომსაძე. ლ.გვასალია,
ზ. კოვზირიძე. მათ მხარი დაუჭირეს ბიუჯეტის წარმოდგენილ პროექტს.

დაადგინეს: რეკომენდაცია მიეცეს ბიუჯეტის წარმოდგენილ პროექტს საბჭოზე
დასამტკიცებლად.

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



მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ შემოსულია ლაბორანტ ნ.
ნავროზაშვილის განცხადება ფინანსური დახმარების შესახებ. იგი არის
მამით ობოლი, დედა ჰყავს დროებით უმუშევარი, დიაბეტით
დაავადებული. თვითონ მუშაობს ლაბორანტის 0.5 ს/ე -ზე. სტუ-ში
დამტკიცებულია თანამშრომელთათვის პრემიისა და ფინანსური
დახმარების გაცემის წესი, რომლის მიხედვითაც ფინანსური დახმარების
გაწევის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ფაკულტეტის სათათბირო. არის
საშუალება ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მას მიეცეს 200 ლარი ხელზე.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: მ. მშვილდაძე, ნ. კუციავა,ლ. გვასალია:
მათ მხარი დაუჭირეს ნ. ნავროზაშვილისათვის ფინანსური დახმარების
გაწევას.

დაადგინეს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან ნ. ნავროზაშვილის გაეწიოს ფინანსური
დახმარება 200 ლარის ოდენობით ხელზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ 80 წელი შეუსრულდა ქიმიური
ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორ, გურამ
გაფრინდაშვილს , რომელიც ათეული წლებია მოღვაწეობს სტუ-ში, არის
ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესორი, მაღალი დონის მეცნიერი,
გამოქვეყნებული აქვს უამრავი სამეცნიერო ნაშრომი, ავტორია
გამოგონებების და მისი ხელმძღვანელობით დაცულია მრავალი
საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები. მან წამოაყენა წინადადება
იუბილესთან დაკავშირებით ეთხოვოს აკადემიურ საბჭოს , პროფ. გ.
გაფრინდაშვილი დაჯილდოვებული იქნას საპატიო სიგელით და
წახალისდეს ერთი თვის ხელფასით.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები:ზ. კოვზირიძე; დ. ნოზაძე; ნ. კუციავა,ლ. გვასალია: მათ
მხარი დაუჭირეს ნ. წერეთლის წინადედებას.

დაადგინეს ეთხოვოს სტუ-ს აკადემიურ საბჭოს რათა პროფ. გ. გაფრინდაშვილი
იუბილესთან დაკავშირებით დაჯილდოვდეს საპატიო სიგელით და
წახალისდეს ერთი თვის ხელფასით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ შემოვიდა აკადემიური დოქტორის
მალხაზ დოლიძის განცხადება, რომელიც ასრულებს საათობრივ
დატვირთვას სასურსათო პროგრამით და ითხოვს პროფესორის სტატუსით
მოწვევას ასოცირებული პროფესორის ანაზღაურებით 200 სთ-ზე. მან მ.
დოლიძე დაახასიათა, როგორც მაღალკვალიფიცირებული სპეცილისტი,
აღნიშნა მისი, როგორც წარმოების ხელმძღვანელის წვლილი, ფაკულტეტის
მიმართ, რომელიც წლების განმავლობაში უანგარო დახმარებას უწევდა
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.



აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ნ. კუციავა,ლ. გვასალია, ზ. კოვზოროძე:
მათ მხარი დაუჭირეს მ. დოლიძის პროფესორად მოწვევის საკითხს.

დაადგინეს ეთხოვოს სტუ-ს აკადემიურ საბჭოს, 2015 წლის იანვრიდან, ქიმიური
ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე პროფესორად იქნას
მოწვეული მ. დოლიძე 200 სთ-ზე, ასოცირებული პროფესორის
ანაზღაურებით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


