
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 44

24.06.2015

სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 11 წევრი

დღის წესრიგი :

1. კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ნ.წერეთელი);
2. საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტიდან

შემოსული წერილის განხილვა (ნ.წერეთელი);
3. 4135 ჯგ-ის სტუდენტ (0.5 ს/ე ლაბორანტი) ნ. ნავროზაშვილის განცხადებასთან

დაკავშირებით (ნ.წერეთელი).

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფესორ რ. გვეტაძის
განცხადება საშტატო ერთეულის გამთლიანებასთან დაკავშირებით, კერძოდ
აღნიშნა, რომ რ. გვეტაძეს კონკურსით დაკავებული აქვს პროფესორის 0.5 ს/ე.
მიუხედავად ამისა გასულ წელს მისი აკადემიური დატვირთვა შეადგენდა 400
სთ-ს. ადმინისტრაციასთან კონსულტაციების გავლის შემდეგ ჩვენმა სათათბირომ
პროფესორად მოწვევის მოთხოვნით (0.5 ს/ე) ერთხელ უკვე უშუამდგომლა პროფ. რ.
გვეტაძეს. მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების
დეპარტამენტში 2015-16 სასწავლო წლისათვის პროფ. რ. გვეტაძის აკადემიური
დატვირთვა კვლავ შეადგენს 400 სთ-ს. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
თავმჯდომარემ სთხოვა სათათბიროს წევრებს მასალათმცოდნეობის
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამოეცხადებინათ კონკურსი
პროფესორის თანამდებობის 0.5 ს/ე-ის დასაკავებლად.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ნ. კუციავა, მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მათ აღნიშნეს, რომ
ფაკულტეტის ამჟამინდელი ფინანსური პრობლემების გამო, საჭიროა სტუ-ს
ადმინისტრაციაცთან წინასწარი შეთანხმება ფინანსური თვალსაზრისით.

დადგინეს: 1. ფაკულტეტის ამჟამინდელი ფინანსური პრობლემების გამო, საჭიროა სტუ-
ს ადმინისტრაციაცთან წინასწარი შეთანხმება ფინანსური თვალსაზრისით,
კონკურსის გამოცხადების თაობაზე.

1. ეთხოვოს ფაკულტეტის მენეჯერს ბატონ გურამ მჭედლიშვილს გაიაროს
წინასწარი კონსულტაცია ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთან.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს წაუკითხა საქართველოს
პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტიდან მიღებული,
რექტორის მიერ ვიზირებული წერილი, რომელიც ეხება პირველი წლის სწავლების
დოქტორანტ მადონა ჯოლოგუას განცხადებას (იხ. დანართი).

აზრი გამოთქვეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტი ამ ეტაპზე
განიცდის ფინანსურ კრიზისს და არც თავისუფალი საშტატო ერთეული არ არის.
მისი განმარტებით დოქტორანტ მ.ჯოლოგუას ადრეც გადაუვადდა სწავლის
საფასურის გადახდა და ამჯერადაც მივცემთ საშუალებას ფინანსური
დავალიანების გამო, არ შეექმნას შეფერხება სწავლის პროცესში.

პროფ. ნ. კუციავა; დ. ნოზაძე. მათ მხარი დაუჭირეს მენეჯერის წინადადებას.
დადგინეს: ეთხოვოს მენეჯერს გაითვალისწინოს დოქტორანტ მ. ჯოლოგუას მდგომარეობა,

რათა არ შეექმნას შეფერხება სწავლის პროცესში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა 2015 წლის 01 მაისს
ჩატარებული ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის შემდეგ ატეხილი ვნებათა ღელვის
შესახებ. აღნიშნა, რომ სტუდენტთა განცხადებაში მითითებული ე.წ. ფაქტები არ
შეესაბამება სინამდვილეს, რაც კიდევ ერთხელ წერილობით დაადასტურა საბჭოს
წევრმა აკადემიურმა პერსონალმა. უფრო მეტიც, სავარაუდოდ საქმე გვაქვს
კრიმინალთან, რადგანაც გაყალბებულია სტუდენტთა ხელმოწერები. მისივე
განმარტებით, ამავე საბჭოს სხდომას უკავშირდება 4135გ ჯგ-ის სტუდენტის -
ლაბორანტის (0.5 ს/ე) ნინო ნავროზაშვილის განცხადებაც, რომლის შინაარსითაც
ასევე იკვეთება დანაშაულის ნიშნები. თავმჯდომარემ წაიკითხა ნ.
ნავროზაშვილის განცხადება და ამ ფაქტის შემსწრე პირთა განმარტება (იხ.
დანართი) და სათათბიროს წევრებს სთხოვა მიეცათ სათანადო შეფასება.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ზ.ლომსაძე: მან აღნიშნა, რომ განცხადების შინაარსიდან
გამომდინარე, მომხდარი ფაქტი სცილდება ეთიკური თუ დისციპლინური
წარმოების საგანს (ფარგლებს), რადგან იკვეთება სისხლის სამართლის
დანაშაულის ნიშნები. იმავდროულად, მისთვის როგორც იურისტისთვის,
უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა უდანაშაულობის პრეზუმცია, ამდენად
მომხდარი ქმედების კვალიფიკაციაზე თავს იკავებს, სანამ შესაბამისი მოკვლევის
(თუ გამოძიების) შედეგად ოფიციალურად არ დადასტურდება განცხადებაში
მითითებული ფაქტი. უნივერსიტეტის ფარგლებში წინასწრი მოკვლევის
განხორციელებისათვის არსებობს ეთიკის კომისია და მონიტორინგის სამსახური.
პროფ. ზ. ლომსაძის განმარტებით, მონიტორინგის სამსახური უკვე იხილავს
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომასთან დაკავშირებულ საბჭოს წევრ სტუდენტთა
განცხადებას თითქოსდა ისინი არ დაუშვეს საბჭოს სხდომაზე, რაც მას პირადად
არაობიექტურად მიაჩნია. რა თქმა უნდა განცხადების დაწერის უფლება ყველას
აქვს, მაგრამ გაყალბების არავის - აღნიშნა ზ. ლომსაძემ. ვინაიდან წარმოდგენილი
ფაქტიც იმავე საკითხს უკავშირდება, უმჯობესია ეს განცხადება განსახილველად



გადაეცეს მონიტორინგის დეპარტამენტს. მითუმეტეს, რომ ნ. ნავროზაშვილის
განცხადებით, მას საქმის კურსში უკვე ჩაუყენებია ზემოხსენებული სამსახური.
თუ ფაქტი დიდი ალბათობით დადასტურდება, ცხადია მონიტორინგის
დეპარტამენტი შუამდგომლობით მიმართავს სათანადო ორგანოებს და მოხდება
გამოძიების დაწყება, რომლის შედეგების მიხედვით უნდა გადაწყდეს დამნაშავე
პირის/პირთა სისხლის სამართლებრივი, თუ ადმინისტრაციული დასჯის
საკითხი.

პროფ. ლ. გვასალია: მან მხარი დაუჭირა ზ. ლომსაძის წინადადებას, ამასთან
აღნიშნა, რომ პირველ რიგში ნ. ნავროზაშვილს საპატიოდ უნდა ჩაეთვალოს
გაცდენილი დღეები. მან ასევე განმარტა, რომ აკადემიური საბჭოს ბოლო
სხდომაზე, მონიტორინგის სამსახურის შესაბამისმა კომისიამ ვინაიდან ვერ
მოასწრო დასკვნის დაწერა დამატებით კიდევ მოითხოვა 10 დღის ვადა.

პროფ. დ.ნოზაძე: მან აღნიშნა, რომ არ შეიძლება ამ ფაქტის შეუფასებლად
დატოვება, ამიტომაც არსებობს ეთიკის კომისია, თუმცა თუ კი მონიტორინგის
სამსახური უფრო მაღლა დგას ეთიკის კომისიაზე, იგი მხარს უჭერს ეს
განცახდებაც განსახილველად გადაეცეს მონიტორინგის დეპარტამენტს.

პროფ. თ. ცინცაძე: მან აღნიშნა, რომ ნ. ნავროზაშვილი არის მისი
სტუდენტი, ოთხი წელია იცნობს და იცის რას წარმოადგენს. იგი არის საერთოდ
ავადმყოფი გოგო და ერთხელაც ფაკულტეტმა მას გაუწია ფინანსური დახმარება.
აღნიშნა, რომ ნ. ნავროზაშვლს გაუწია რეკომენდაცია, რომ იგი იყოს პირველი
მაგიდის ფარმაცევტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას უშუალო ურთიერთობა უნდა
ჰქონდეს მომხმარებელთან. აფთიაქში წარგზავნილები აბარებენ ორი ტიპის
ტესტს: ფსიქოლოგიურს და სპეციალობას. ამ ბავშვმა როგორ უნდა ჩააბაროს
ფსიქოლოგიური ტესტი ან როგორ უნდა მიეცეს მას რეკომენდაცია და აიღოს
პასუხისმგებლობა, თუ აქვს ვეგეტოდისტონია და ფსიქიურად ვერ არის
ნორმაში. მით უმეტეს, რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და მან გაიხსენა ის
ფაქტიც, რომ შეყვარებულთან კონფლიქტის გამო ნ. ნავროზაშვილი ერთი კვირა
ცუდად ყოფილა და ტიროდა. აქედან გამომდინარე, მისთვის გაუგებარია რატომ
მაშინაც არ დაწერა ანალოგიური განცხადება. გამოცდის დროსაც ხშირად
უთქვამს ვნერვიულობ პატივცემულო ვერ გიპასუხებთ და არ შემაშინოთო.
მიუხედავად ამისა, არავის არ აქვს სტუდენტზე ან თანამშრომელზე ზეწოლის და
მუქარის უფლება და ეს ფაქტი უნდა იქნას გამოკვლეული.

პროფ. მ. მაისურაძე: აღნიშნა, რომ პიროვნების ემოციურობის გამო არავის არ
აქვს უფლება ვინმე დაემუქროს, დააშანტაჟოს და შეურაცხყოფა მიაყენოს მას და
მხარი დაუჭირა აღნიშნული განცხადება გადაეცეს მონიტორინგის დეპარტამენტს
განსახილველად.

სტუდენტური თვითმართველობა, ა. ტატანაშვილი: მან აღნიშნა, რომ არ
იცნობს ნ. ნავროზაშვილს, თუმცა ეს ფაქტი უნდა იქნეს გამოკვლეული და უნდა
დამთავრდეს შანტაჟები და მსგავსი უაზრო ქმედებები.



პროფ. მ. მშვილდაძე: მან განმარტება გააკეთა ნ. ნავროზაშვილის ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ფაკულტეტი ფინანსურად მართლაც დაეხმარა ნ.
ნავროზაშვილს, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება
გამოწვეული იყო არა ფსიქიკური პრობლემებით, არამედ მძიმე საცხოვრებელი
პირობებით გამოწვეული ფილტვების ანთებით, რისი დამადასტურებელი
ცნობაც არსებობს. მან აღნიშნა, რომ ნ. ნავროზაშვილი არის ერთ-ერთი
საუკეთესო რეიტინგის მქონე ფრიადოსანი სტუდენტი და სასტიკად დაგმო მისი
ფსიქიურ ავადმყოფად შერაცხვის მცდელობის ფაქტი.

პროფ. ნ. კუციავა: მან დაგმო აღნიშნული ფაქტი და აღნიშნა, რომ არავის ქონდა უფლება
მუქარითა და შანტაჟით დაეშინებინა ნ. ნავროზაშვილი და მხარი დაუჭირა ამ
ფაქტზე რეაგირებას.

დაადგინეს: ნ. ნავროზაშვილის განცხადება დროული გამოკვლევისა და რეაგირების
მიზნით, გადაეცეს უნივერსიტეტის მონიტორინგის დეპარტამენტს.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


