
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 53

09.12.2015

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 11

დღის წესრიგი :

1. ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის  შესახებ   (გ. მჭედლიშვილი)

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან სათათბიროს წევრებს მუხლობრივად გააცნო
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი (თან ერთვის).

კითხვები დასვეს პროფესორები: ნ. წერეთელი, ნ. კუციავა, ლ. გვასალია, მ.მშვილდაძე, დ.
ნოზაძე, მ. მაისურაძე. მათ მხარი დაუჭირეს 2016 წლის ბიუჯეტის
წარმოდგენილი პროექტის ფაკულტეტის საბჭოზე გატანას, განსახილველად და
დასამტკიცებლად

აზრი გამოთქვეს პროფ. მ. ხუციშვილი. მან აღნიშნა, რომ აუცილებელია ფაკულტეტის
ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას თანხები ხელსაწყო-დანადგარების
შესაძენადაც კერძოდ, ლაზერის დანადგარის შესაძენად, რომლის
ღირებულებაცაა 45 000 ლარი. აღნიშნა, რომ ლაზერი არის მე-20 საუკუნის
აღმოჩენა და ეს დანადგარი აუცილებელია, როგორც ”მასალათმცოდნეობის”
სასწავლო პროგრამის სრულყოფილად წარმართვისათვის ისე, ქიმიური
ტექნოლოგიის ზოგიერთი დარგის სპეციალობებისთვისაც. მითუმეტეს, რომ
”მასალათმცოდნეობა” ეკითხებათ სხვა ფაკულტეტებსაც და კარზეა მომდგარი
პროგრამების აკრედიტაციაც.

პროფ. ზ. კოვზირიძე. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის ბიუჯეტის თანხები
უპირველეს ყოვლისა უნდა მოხმარდეს სარემონტო სამუშაოებს და დამატებითი
თანხების მოძიების შემთხვევაში სასურველია ლაბორანტებსაც მოემატოთ
თანამდებობრივი სარგო.

დაადგინეს: 1. ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი მცირედი კორექტირების შემდეგ
გატანილ იქნას ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე განსახილველად და
დასამტკიცებლად.

2. ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა ჩატარდეს 2016 წლის 16 დეკემბერს.



3. ფაკულტეტის ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მოძიების შემთხვევაში იგი
გათვალისწინებული იქნას ხელსაწყო-დანადგარების კერძოდ, ლაზერის
დანადგარის შესაძენად და ლაბორანტების თანამდებობრივი სარგოს
გაზრდისთვის.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ზ. კოვზირიძე. მან აღნიშნა№9 საგანთა ჯგუფში არსებული თავისუფალი
საათების რაოდენობა იძლევა საშუალებას ახალგაზრდების დაინტერესების
მიზნით, გამოცხადდეს კონკურსი ასისტენტ-პროფესორის 0.5 ს/ე-ზე.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ლ. გვასალია. მათ მხარი დაუჭირეს კონკურსის
გამოცხადებას.

დაადგინეს: ეთხოვოს სტუ-ის ადმინისტრაციას, რათა №9 საგანთა ჯგუფში გამოაცხადოს
კონკურსი ასისტენტ- პროფესორის 0.5 ს/ე-ზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. მ.ხუციშვილი მან აღნიშნა, რომ უჭირავს პროფესორის 0.5 ს/ე, არის
მაგისტრატურის ”მასალათმცოდნეობისა” და პროფესიული სწავლების
”შედუღების” საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი, ასევე არის
ფაკულტეტის წარმომადგენელი სენატში. მიუხედავად ნახევარი საშტატო
ერთეულისა, ორი წელიწადია, რაც№16 საგანთა ჯგფუში ასრულებს აკადემიურ
დატვირთვას 400 საათის ოდენობით და ითხოვა მხარდაჭრა მისი აკადემიური
დატვირთვის გათვალისწინებით გამოცხადდეს კონკურსი პროფესორის 1ს/ე-ზე,
რაშიც თავადაც მიიღებს მონაწილეობას.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები:ზ.კოვზირიძე, ზ. ლომსაძე, მ. მშვილდაძე. მათ მხარი
დაუჭირეს კონკურსის გამოცხადებას.

დაადგინეს: ეთხოვოს სტუ-ის ადმინისტრაციას, რათა №16 საგანთა ჯგუფში გამოაცხადოს
კონკურსი პროფესორის 1 ს/ე-ზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი. თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ შემოსულია ასისტენტ-პროფესორის
ი. მეტრეველის, ლაბორანტების: ნ. დარახველიძის, მ. ბალახაშვილის, მ. ჩაჩანიძის
განცხადებები სოციალური დახმარების თაობაზე.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ზ. ლომსაძე, მ. მშვილდაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
ფინანსური დახმარების გაწევას.

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



1. ასისტენტ- პროფ. ი. მეტრეველი 240 ლარი;
2. ლაბორანტი მ. ბალახაშვილი 240 ლარი;
3. ლაბორანტი ნ. დარახველიძე 240 ლარი;
4. ლაბორანტი მ. ჩაჩანიძე 240 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


