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სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 11

დღის წესრიგი:
მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ
ფაკულტეტზე საიუბილეო თარიღი შეუსრულდა ორ ღვაწლმოსილ
პედაგოგს ნაზიბროლა კუციავასა და ზვიად კოვზირიძეს. ისინი
ათეული წლებია ნაყოფიერად მოღვაწეობენ ტექნიკურ
უნივერსიტეტში, ისინი არიან აკადემიური საბჭოს და სენატის
წევრები და დღესაც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ
უნივერსიტეტის მართვაში. 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით,
წამოაყენა წინადადება გაეწიოს რეკომენდაცია რათა, ორივე
ღვაწლმოსილი პიროვნება დაჯილდოვდეს საპატიო დიპლომით
და ტრადიციულად წახალისდნენ ერთი თვის ხელფასით.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ზ.ლომსაძე, ლ. გვასალია, დ.ნოზაძე. მათ
მხარი დაუჭირეს წამოყენებულ წინადადებას.

დაადგინეს: ეთხოვოს აკადემიურ საბჭოს, რათა სტუ-ში ხანგრძლივი და
ნაყოფიერი პედაგოგიური მუშაობისათვის პროფესორები: ნ.
კუციავა და ზ. კოვზირიძე დაჯილდოვდნენ საპატიო დიპლომით
და მიეცეთ თითოეულ მათგანს ერთი თვის ხელფასი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: მოისმინეს: პროფ. მ. მაისურაძე: მან აღნიშნა, რომ ოცი
წლის განმავლობაში პროფესორი ნიკოლოზ ბექაური წარმატებით
ხელმძღვანელობდა ფაკულტეტზე არსებულ ყოფილ ძირთადი
ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგიის
კათედრას. იგი იყო გამორჩეული მეცნიერი და მრავალი თაობის
აღმზდელი. მ. მაისურაძემ დააყენა წინადადება პროფ. ნიკოლოზ
ბექაურის სახელის უკვდავსაყოფად ფაკულტეტზე არსებულ



ნავთობის გადამუშავების სასწავლო ლაბორატორიას მიენიჭოს
მისი სახელი.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ნ.წერეთელი, მ. მშვილდაძე, ლ.გვასალია ზ.
კოვზირიძე მათ მხარი დაუჭირეს წამოყენებულ წინადადებას.

დაადგინეს: ეთხოვოს აკადემიურ საბჭოს, რათა ქიმიური ტექნოლოგიისა
და მეტალურგიის ფაკულტეტზე არსებულ ნავთობის
გადამუშავების სასწავლო ლაბორატორიას მიენიჭოს პროფ.
ნიკოლოზ ბექაურის სახელი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო დოქტორანტ მადონა
ჯოლოგუას განცხადება , ვიზირებული რექტორისა და პროფ. ლ.
კლიმიაშვილის მიერ. მან აღნიშნა, რომ მ. ჯოლოგუა საინტერესო
თემატიკითაა დაკავებული და თხოულობს სილიკატური განხრით პროფ.
გ. გაფრინდაშვილთან დასაქმებას.

აზრი გამოთქვეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი: მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტს აქვს წინა წლის
ფინანსური დავალიანება და ამ ეტაპზე შეუძლებლად მიაჩნია ახალი
საშტატო ერთეულის დამატება ფაკულტეტზე.
პროფ. ზ. ლომსაძე, პროფ. ზ. კოვზირიძე: მათ მხარი დაუჭირეს მენეჯერის
წინადადებას.

დაადგინეს ფაკულტეტის ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ამ
ეტაპზე მ. ჯოლოგუას თხოვნის დაკმყოფილება არის შეუძლებელი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად
მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელის ინფორმაცია ფაკულტეტზე შემოსულ

განცახდებებთან დაკავშიებით (პროფ. ზ.ოქროსცვარიძის, უფრ. ლაბორანტ
ნ. ვაჩეიშვილის, სპეციალისტ დ. ნანობაშვილის, მაგისტრანტ
ს.ფერიაშვილის) , რომლებიც ითხოვდნენ ფინანსურ დახმარებას.

აზრი გამოთქვეს: მენეჯერი გ.მჭედლიშვილი:რომელმაც აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე
არსებული ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად
მიაჩნია არსებული საკითხი წინასწარ შეთანხმდეს ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელთან და შემდეგ მოხდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით
მსჯელობა. მენეჯერის წინადადებას მხარი დაუჭირეს: პროფესორებმა:
ზ.ლომსაძემ, ზ. კოვზირიძემ და მ. მშვილდაძემ.

დაადგინეს: ეთხოვოს მენეჯერს ადმინსტრაციის ხელმძღვანელთან შეათანხმოს
არსებული საკითხი და გააცნოს სათათბიროს.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მოისმინეს: მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან ასევე სათათბიროს წევრებს
გააცნო ასოც. პროფ. ი. ლაგვილავას განცხადება მეორე
რესპუბლიკური კონფერენციის ”ქიმია ხვალ -2015” ჩატარების
შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს ქიმიის, როგორც ერთ-ერთი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერების პოპულარიზაციას, რაც ხელს
შეუწყობს ფაკულტეტზე აბიტურიენტთა მოზიდვას. მან ითხოვა
ფინანსური მხარდაჭერა.

აზრი გამოთქვეს; პროფესორებმა; ზ. კოვზირიძე, მ. მშვილდაძე, მ. მაისურაძე: მათ
მხარი დაუჭირეს მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას.

დაადგინეს: მეორე რესპუბლიკური კონფერენციის ჩასატარებლად ”ქიმია
ხვალ-2015” ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 1000 ლარი.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


