
0საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 50

12.11.2015

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 10

1. ფაკულტეტის საბჭოს რეგლამენტის შესახებ ( ნ.წერეთელი)
2. ფაკულტეტის მიმდინარე წლის  ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა   და 2016

წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ (გ. მჭედლიშვილი)

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი. მან აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციის მიერ ფაკულტეტებს გადაეცათ
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომების ჩატარების წესის (რეგლამენტის) სახელმძღვანელო
ვარიანტი და იგი მუხლობრივად გააცნო სათათბიროს წევრებს კორექტირებული სახით
(იხ. დანართი).

აზრი გამოთქვეს; პროფ. ზ.ლომსაძე; დ. ნოზაძე; მ. მაისურაძე. მათ მხარი დაუჭირეს წარმოდგენილი
რეგლამენტის კორექტირებულ ვარიანტს და წამოაყენეს წინადადება ფაკულტეტის
საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე რეგლამენტის პროექტი განთავსდეს ფაკულტეტის
საიტზე, რათა საბჭოს წევრებს მიეცეთ საშუალება  მისი გაცნობისა და
შენიშვნებისათვის.

დაადგინეს: 1. რეგლამენტის პროექტი გაცნობის მიზნით, განთავსდეს ფაკულტეტის საიტზე;
2.საბჭოს მიერ ფაკულტეტის რეგლამენტის განხილვა და დამტკიცება მოხდეს უახლოეს
საბჭოს სხდომაზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში
საჭიროა მოხდეს ცვლილებები, რათა დაბალანსდეს იგი. გარდა ამისა გათვალისწინებული
უნდა იქნეს ემერიტუსზე გასულ პროფესორთა ორი თვის ხელფასიც, კერძოდ:

- თანამდებობრივ სარგოს (კოდი-21111) მოაკლდეს 16774 და აქედან 13630 ლარი გადავიდეს
წოდებრივ სარგოში (კოდი-21112), ხოლო სხვაობა 3144 გადავიდეს შენობა ნაგებობების და მათი
მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში (კოდი2238);

- დანამატს (კოდი-21114) მოაკლდეს 920ლარი და გადავიდეს შენობა ნაგებობების და მათი
მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში (კოდი2238);

- მივლინებებს (კოდი222) მოაკლდეს 1319 ლარი და გადავიდეს შენობა ნაგებობების და მათი
მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში (კოდი2238);

- ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების შეძენა და
ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯებს (კოდი2233) მოაკლდეს
1092 ლარი და გადავიდეს შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე
რემონტის ხარჯში (კოდი2238);

- კავშირგაბმულობის და სატელეფონო მომსახურების ხარჯები (კოდი-22310) შემცირდეს 480
ლარით, საიდანაც 80 ლარი მიემართება შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე



ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში (კოდი2238), ხოლო 400 ლარი კი
კომპიუტერული მოწყობილობის შეძენაში (კოდი-311223);

- ინტერნეტის ხარჯებს (კოდი-22310) მოაკლდეს 1900 ლარი და გადავიდეს სამედიცინო
ხარჯებში (კოდი-226);

- ელექტრო ენერგიის ხარჯს მოაკლდეს (კოდი-2203121) 5550 ლარი, საიდანაც 4724 ლარი
გადავიდეს არასაცხოვრებელი შენობების მუხლში (კოდი-3111), ხოლო 826 ლარი კი
კომპიუტერული მოწყობილობის შეძენაში (კოდი-311223);

- სასწავლო მიზნით საჭირო ნივთების და მასალების შეძენიდან (კოდი-221014)- 500 ლარი
გადავიდეს შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის
ხარჯში (კოდი2238);

- მოსაკრებლიდან (კოდი-282116) 120 ლარი გადავიდეს სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებისა და
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯებში (კოდი-282118), ხოლო 2440 ლარი კი შენობა ნაგებობების
და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში (კოდი2238);

- სესიების, კონფერენციების, ყრილობების სემინარების და სხვა ხარჯებიდან (კოდი-22106)-300
ლარი გადატანილი იქნას შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე
რემონტის ხარჯში (კოდი2238).

ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით მენეჯერმა განაცხადა, რომ
პირველ რიგში აუცილებელია კორპუსებში სველი წერტილების კეთილმოწყობა,
აუდიტორიების შეკეთება და ლაბორატორიებში გამწოვი სისტემების კეთილმოწყობა. მან
აღნიშნა, რომ სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად ხარჯთაღრიცხვას უკვე აწარმოებს
შესაბამისი სამსახური. კალკულაციის შედგენის შემდეგ სათათბიროს წარმოუდგენს ამ
მონაცემებს და იმსჯელონ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები ზ. კოვზირიძე, ნ.კუციავა. მათ მხარი დაუჭირეს ბიუჯეტის მუხლებში
ცვლილებების შეტანას.

დაადგინეს: 1. მიმდინარე წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილებები მენეჯერის
მიერ წარმოდგენილი სახით.

2. ეთხოვოს კანცლერს სტუ-ს სენატზე დასამტკიცებლად გაიტანოს ფაკულტეტის
ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მიმდინარე საკითხები.

მოისმინეს: პროფ. ზ.კოვზირიძე. მან მოითხოვა მეორე წლის სწავლების მაგისტრანტ თამარ
პეტრიაშვილის სამაგისტრო ნაშრომის დასახელების კორექტირება, კერძოდ დასახელება
”ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტების მიღება თბური
აგრეგატების ამონაგისათვის და დანამატების გავლენა მის თვისებებზე” შეიცვალოს შემდეგი
დასახელებით ”ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე ბეტონის მიღება
თბური აგრეგატების ამონაგისათვის და დანამატების გავლენა მის თვისებებზე”

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, მ.მშვილდაძე. მათ მხარი დაუჭირეს სამაგისტრო ნაშრომის
სათაურში კორექტირების შეტანას.

დადგინეს: მეორე წლის სწავლების მაგისტრანტ თამარ პეტრიაშვილის სამაგისტრო ნაშრომის
დასახელება ”ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტების მიღება
თბური აგრეგატების ამონაგისათვის და დანამატების გავლენა მის თვისებებზე” შეიცვალოს
შემდეგი დასახელებით ”ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე ბეტონის
მიღება თბური აგრეგატების ამონაგისათვის და დანამატების გავლენა მის თვისებებზე”



დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს წაუკითხა ფაკულტეტის თანამშრომელთა
განცხადებები (თ. გვაზავა, მ. ბანძავა, მ. ბექაური, ა. მეტრეველი, ნ. მუსელიანი. გ.
გაიხარაშვილი, ნ.კაკაშვილი) რომლებიც მძიმე ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე,
რექტორს თხოვენ ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას (იხ. დანართი).

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. კუციავა, ზ. კოვზირიძე,მ. მშვილდაძე, ლ. გვასალია. მათ
მხარი დაუჭირეს ფინანსური დახმარების გაწევას.

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტის შესაბამისი მუხლიდან მოხდეს ფინანსური დახმარების გაწევა
შემდეგი ოდენობით:

1. თ. გვაზავა 125 ლარი;
2. მ. ბანძავა 125 ლარი;
3. მ.ბექაური 125 ლარი;
4. ა. მეტრეველი 125 ლარი;
5. ნ.მუსელიანი 125 ლარი;
6. გ. გაიხარაშვილი 250 ლარი ხელზე;
7. ნ.კაკაშვილი 250 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. მ. მშვილდაძე. მან განაცხადა, რომ სამიოდე კვირის წინ, საღამოს საათებში
ბრუნდებოდა ადმინისტრაციული კორპუსიდან და მეათე კორპუსის წინ განთავსებულ
სკვერში შეამჩნია სტუდენტთა სიმრავლე და დაინტერესდა სასწავლო ცხრილთან
დაკავშირებით ხომ არ ქონდათ პრობლემები, მივიდა მათთან და დაინახა, რომ ისინი
მიირთმევდნენ ალკოჰოლურ სასმელს და იყვნენ არაფხიზელ მდგომარეობაში.
სტუდენტებმა განაცხადეს, რომ აღნიშნავდნენ ერთ-ერთის დაბადების დღეს. მ.
მშვილდაძემ მოუწოდა მათ წესრიგისკენ. სტუდენტების მხრიდან არანაირ აგრესიას
ადგილი არ ქონია. მათ სიახლოვეს იდგა მთავარი სპეციალისტი გიორგი გაბადაძე.
რომელიც ასევე იმყოფებოდა არაფხიზელ მდგომარეობაში და წონასწორობას ძლივს
ინარჩუნებდა. როგორც თანამშრომელს მასაც განსაკუთრებით მოუწოდა წესრიგისაკენ,
თუმცა საპასუხოდ გ. გაბადაძისგან მიიღო შეურაცხყოფა და გინება. ამ ფაქტის შემსწრე
სტუდენტები აღშფოთდნენ გ. გაბადაძის საქციელით, ხოლო ო. სამხარაძემ მომხდარის
გამო ბოდიში მოუხადა მ.მშვილდაძეს.

იმ დღეს მეათე კორპუსში დაცვის სამსახურში მორიგეობდა დ. ასათიანი,
რომელიც როგორც შემდგომ გაირკვა იმყოფებოდა შემოვლაზე და ვერ შეესწრო ამ ფაქტს,
თუმცა როგორც მან მ. მშვილდაძესთან საუბარში განაცხადა, შეამჩნია ნასვამ
მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტები და გ. გაბადაძე, რომლებიც ხმაუირითა და
ერთმანეთში კამათით უკვე ტოვებდნენ მიმდებარე ტერიტორიას.

მ. მშვილდაძის განცხადებით, იგი მეორე დღეს მოელოდა გ. გაბადაძის მხრიდან
მონანიებას, მითუმეტეს დ. ასათიანმაც განუცხადა, რომ იგი პირადად ესაუბრა გ.
გაბადაძეს, რომელიც აპირებდა მომხდარი ფაქტის გამო ბოდიშის მოხდას, რაც დღემდე



არ მომხდარა. უფრო მეტიც გ. გაბადაძე მის დასანახად მოურიდებლად და ურცხვად
მოძრაობს კორპუსში და არანაირი სინდისის ქენჯნა არ აწუხებს.

მ.მშვილდაძემ განაცხადა, რომ გ. გაბადაძის უმსგავსო საქციელის გამო იგი თავს
გრძნობს შეურაცხყოფილად და დამცირებულად და სთხოვა სათათბიროს იმსჯელოს
მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით და გ. გაბადაძის მიმართ ეთიკის ნორმების უხეში
დარღვევისათვის გაატაროს ქმედითი ღონისძიება მითუმეტეს, რომ გ. გაბადაძის
მხრიდან ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის ფაქტი არ არის პირველი შემთხვევა.

აზრი გამოთქვეს. პროფ. ნ. წერეთელი. ნ. წერეთლის განმარტებით, გ. გაბადაძეს მხრიდან ეთიკის
ნორმების დარღვევისთვის ადრეც სდებდა ბრალს ფაკულტეტის ლაბორანტი
(სტუდენტი) ნ.ნავროზაშვილი, და რომ სათათბირომ მიმდინარე წლის ივნისის ბოლოს
განიხილა ნ. ნავროზაშვილის განცხადება, რომლის მიხედვითაც გ. გაბადაძის მხრიდან
მუქარამ მას ჯანმრთელობაც კი შეურყია.

იმის გათვალისწინებით, რომ ნ. ნავროზაშვილის განცხადება ეხებოდა
სტუდენტების საჩივარს 2015 წლის 01 მაისს ჩატარებულ საბჭოს სხდომასთან
დაკავშირებით და ამ საკითხს იხილავდა სტუ-ს მონიტორინგის სამსახური,
აღნიშნული განცხადება სათათბიროს გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის ივნისის
ბოლოს გადაეცა სტუ-ს მონიტორინგის სამსახურს განსახილველად.

მიუხედავად იმისა, რომ ამ მომენტიდან თითქმის ხუთი თვეა გასული, სტუ-ს
მონიტორინგის სამსახურს არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღია, უფრო მეტიც ერთი
კვირის წინ ფაკულტეტის სათათბიროს გადაწყვეტილებით წერილობით მიმართა სტუ-
ს მონიტორინგის სამსახურს, რათა ეცნობებინათ თუ განხილვის რა სტადიაში
იმყოფებოდა ნ. ნავროზაშვილის განცხადება. რაც ასევე დარჩა პასუხგაუცემელი. სტუ-ს
ეთიკის კოდექსიდან გამომდინარე, დისციპლინური ორგანოს მიერ საჩივრების
განხილვა უნდა დასრულდეს დისციპლინური წარმოების აღძვრიდან ერთი თვის
განმავლობაში. ვინაიდან სტუ-ს მონიტორინგის სამსახურის მიერ დარღვეულია ნ.
ნავროზაშვილის განცხადების განხილვის ვადა, წამოაყენა წინადადება მისი
განცხადებაც, რომელიც ასევე დაკავშირებულია გ. გაბადაძის საქციელთან,
განსახილველდ გადაეცეს ფაკულტეტის ეთიკის კომისიას.

პროფ. მ. მაისურაძე, ნ. კუციავა, მ. ხუციშვილი, ლ. გვასალია, ზ.ლომსაძე. მათ
მხარი დაუჭირეს წინადადებას გ. გაბადაძის საქციელი მ. მშვილდაძისა და ნ.
ნავროზაშვილის მიმართ შესასწავლად და დასკვნისათვის გადაეცეს ფაკულტეტის
ეთიკის კომისიას.

დაადგინეს: გ. გაბადაძის საქციელი მ. მშვილდაძისა და ნ. ნავროზაშვილის მიმართ შესასწავლად და
დასკვნისათვის გადაეცეს ფაკულტეტის ეთიკის კომისიას.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


