
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 45

08.07.2015

სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 9 წევრი

დღის წესრიგი :

1. მ. ნანუაშვილისთვის სათათბიროს წევრის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ (ნ.წერეთელი);
2. პროფესორ რ. გვეტაძის განცხადებასთან დაკავშირებით (ნ. წერეთელი);
3. დოქტორანტ მ. ყიფიანის განცხადების  შესახებ (ნ. წერეთელი);

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ სათათბიროს წევრმა მ. ნანუაშვილმა
დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ამ საფუძვლით მას
უფლება მოსილება შეუწყდა სტუ-ს სენატში. უნივერსიტეტის წესდებიდან
გამომდინარე, მას უნდა შეუწყდეს სათათბიროს წევრის სტატუსიც.

დადგინეს: სტუ-ს დამთავრებიდან გამომდინარე, მ. ნანუაშვილს შეუწყდეს სათათბიროს
წევრის სტატუსი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს კიდევ ერთხელ შეახსენა პროფ. რ.
გვეტაძის განცახადება კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, კერძოდ
აღნიშნა, რომ რ. გვეტაძის დამსახურებიდან გამომდინარე, სათათბირომ ერთხელ
უკვე იმსჯელა აღნიშნულის თაობაზე და ფაკულტეტის მძიმე ფინანსური
მდგომარეობიდან გამომდინარე, მისცა მას რეკომენდაცია ოღონდ
ადმინისტრაციასთან შეთანხმების შემდეგ. ამასთან თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ
პროფ. რ. გვეტაძე გასულ სასწავლო წელსაც ასრულებდა აკადემიურ დატვირთვას
400 სთ-ის ოდენობით და 2015-16 სასწავლო წელსაც აქვს ანალოგიური დატვირთვა.
პროფ. რ. გვეტაძის მოთხოვნით გაიმართა სათათბიროს წევრებთან მისი შეხვედრა.
მან კიდევ ერთხელ გამოკვეთა პროფ. რ. გვეტაძის ღვაწლი სტუ-ში და საერო
საქმეში და სთხოვა მას თავად ესაუბრა ამ დამსახურებების შესახებ.

აზრი გამოთქვეს მენეჯერი.გ. მჭედლიშვილი, პროფესორები: ლ. გვასალია. ზ. კოვზირიძე,
ნ. კუციავა, მ. მაისურაძე, ზ ლომსაძე.

დადგინეს: ეთხოვოს ადმინისტრაციას შესაძლებლობის ფარგლებში პროფ. რ. გვეტაძის
ამჟამინდელი აკადემიური დატვირთვის 200სთ-ის საკონკურსოდ გადაცემის
გათვალისწინებით, გამოაცხადოს კონკურსი აკადემიური თანამდებობის
დასაკავებლად ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე



პროფესორის 1,0 ს/ე-ზე (400სთ), ”მასალათმცოდნეობის” საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

დადგენილება მიღებულია ხმათა უმრავლესობით.

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 24 ივნისს სტუ-ს
კანცელარიაში რეგისტრირებული დოქტორანტ მ. ყიფიანის განმეორებითი
განცხადება, რომელიც კვლავ ითხოვს სადოქტორო ნაშრომის დაცვის უფლებას
ფინანსური დავალიანების დაფარვის გარეშე და აღნიშნავს, რომ მის მიერ
სწავლის საფასური დაიფარება ერთი წლის ვადაში.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ზ. ლომსაძე, ნ. კუციავა, ლ. გვასალია, ზ.
კოვზირიძე. მათ აღნიშნეს, რომ ამ ეტაპზე ყველა ვადაა გასული სადისერტაციო
საბჭოს მიერ ნაშრომის მიღების, გარდა ამისა აღნიშნული განცხადება არ შეიცავს
სიახლეს, ამ საკითხზე სათათბირომ ერთხელ უკვე იმსჯელა და მიიღო
შესაბამისი გადაწყვეტილება (ოქმი№43 27.05.2015).

დაადგინეს: ვინაიდან დოქტორანტ მ. ყიფიანის განცხადება არ შეიცავს სიახლეს, დარჩეს
ძალაში აღნიშნულის თაობაზე, სათათბიროს მიერ ერთხელ უკვე მიღებული
გადაწყვეტილება (ოქმი№43 27.05.2015).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს წაუკითხა მეტალურგიის,
მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის
ხელმძღვანელის პროფ. დ. ნოზაძის მოხსენებითი ბარათი, რომელიც ითხოვს
ამავე დეპარტამენტის უფროსი ლაბორანტის ლედი ბერეჟიანის უფროს
მასწავლებლად მოწვევას დატვირთვით 200 სთ. ქალბატონი ლ. ბერეჟიანი არის
მაღალი კვალიფიკაციისა და უდიდესი პროფესიული გამოცდილების მქონე
პიროვნება. იგი თანაავტორია სახელმძღვანელოების და მონაწილეა
საერთაშორისო გრანტების.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ზ. ლომსაძე, მ. მშვილდაძე, ნ. კუციავა, ლ. გვასალია,
მ. მაისურაძე მათ აღნიშნეს, რომ აღნიშნული საკითხის განხილვა გადატანილი
იქნას სექტემბრის თვეში, როცა მოხდება ანალოგიური საკითხების განხილვა.

დაადგინეს: ქალბატონ ლედი ბერეჟიანის უფროს მასწავლებლად მოწვევის საკითხიც
განხილულ იქნას მიმდინარე წლის სექტემბერში, როცა მოხდება ანალოგიური
საკითხების განხილვა.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა 2015 წლის 08 ივნისის
ღამის სამ საათზე მე-2 კოპრუსის 502 ოთახში გაჩენილი ხანძარი. მან აღნიშნა,



რომ დაცვის თანამშრომლების მ. აბესალაშვილის, ჯ. ჯოხაძის და რ. მესხიას
ოპერატიული და კეთილსინდიერი ქმედების შედეგად დროულად იქნა
ლიკვიდირებული ხანძარი და ფაკულტეტი გადაურჩა დიდ მატერიალურ
ზარალს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თავმჯდომარემ წამოაყენა წინადადება ერთი
თვის ხელფასით წახალისდნენ დაცვის თანამშრომლები მ. აბესალაშვილი,
ჯ. ჯოხაძე და რ. მესხია და მე-2 კორპუსის კომენდატი გ. შაქარაშვილი
(სექტემბერში ბიუჯეტის კორექტირების შემდეგ) და გამოეცხადოთ მადლობა.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. ხუციშვილი, მ. მშვილდაძე, ნ. კუციავა, ლ. გვასალია,
მ. მაისურაძე.

დაადგინეს: ერთი თვის ხელფასით წახალისდნენ დაცვის თანამშრომლები მ.
აბესალაშვილი, ჯ. ჯოხაძე და რ. მესხია და მე-2 კორპუსის კომენდატი გ.
შაქარაშვილი (სექტემბერში ბიუჯეტის კორექტირების შემდეგ) და გამოეცხადოთ
მადლობა.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


