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პროფესორ აკაკი ვაშაკიძის ხსოვნა
(1950 – 2009)
აკაკი
გრიგოლის
ძე
ვაშაკიძე,
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა
კანდიდატი, ”გამოთვლითი ტექნიკის-№51” კათედრის გამგის მოადგილე,
წლების განმავლობაში იყო ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე საზოგადოებრივ საწყისებზე ახალგაზრდა
სპეციალისტებთან მუშაობის დარგში.
აკაკი ვაშაკიძე დაიბადა 1950 წლის 25 ივნისს ქ. თბილისში.
1967 წელს ოქროს მედალზე დაამთავრა თბილისის 55–ე საშუალო სკოლა და სწავლა გააგრძელა
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტზე,
სპეციალობით ”გამოთვლითი ტექნიკა”. აქტიური სტუდენტი გამოირჩეოდა მეცნიერული აზროვნებით,
იყო სახელობითი სტიპენდიანტი. მისი ორგანიზატორული ნიჭი კარგად გამოჩნდა ამ წლებში, როდესაც
იგი არჩეულ იყო აგტ-ფაკულტეტის ახალგაზრდათა კავშირის მდივნად. 1972 წელს მან წარჩინებით
დაამთავრა ინსტიტუტი ”ელექტრონული გამომთვლელი მანქანების” სპეციალობით და ამავე წელს სწავლა
გააგრძელა ასპირანტურაში, რომელიც დაამთავრა 1975 წელს.
1975 წლიდან ა. ვაშაკიძე ხდება კათედრის სამეცნიერო თემის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი,
ხოლო 1976 წლიდან ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საპრობლემო ლაბორატორიის მეცნიერ
თანამშრომელი.
1978 წელს წარმატებით დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია სპი-ს სამეცნიერო საბჭოს წინაშე თემაზე:
”გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებებით სახლმშენებელ კომბინატის ტექნოლოგიური პროცესების
მათემატიკური მოდელირებისა და მართვის ზოგიერთი საკითხები” და საკავშირო უმაღლესი
საატესტაციო კომისიის მიერ მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. მას
გამოქვეყნებული ჰქონდა 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი და სახელმძღვანელო, 2 გამოგონება.
ბატონი აკაკი 1979 წლიდან აქტიურად ებმება ფაკულტეტის პედაგოგიურ საქმიანობაში. ჯერ ხდება
”გამოთვლითი ტექნიკის” კათედრის ასისტენტი, შემდეგ - 1981 წლიდან უფროსი მასწავლებელი, 1983
წლიდან კათედრის დოცენტი. 2006 წელს იგი არჩეულია ამავე კათედრის ასოცირებული პროფესორის
თანამდებობაზე, სადაც მუშაობდა სიცოცხლის ბოლო წუთამდე.
უდავოდ დიდია ბატონი აკაკი ვაშაკიძის დამსახურება სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის
თვალსაზრისით. როგორც კათედრის გამგის მოადგილე, დეკანის მოადგილე საზოგადოებრივ საწყისებზე,
ყოველთვის აქტიურად და გულისხმიერად ეკიდებოდა კოლეგებისა და სტუდენტების პრობლემურ
საკითხებს.
ბატონი აკაკი გახლდათ ჩინებული მეოჯახე, სამი შვილის მამა და შვილიშვილების ბაბუა, რომლის
ქრისტიანული ცხოვრების წესი სამაგალითო იყო გარშემო მყოფთათვის.
გამორჩეული, ჭეშმარიტად დიდი და საიმედო კაცის, ბატონ აკაკი ვაშაკიძის ნაადრევი წასვლა
უდიდესი დანაკლისია, ვინაიდან ყველას მოაკლდა მისი ღიმილი, სითბო, თანადგომა, იუმორი, რომელსაც
მთელი ცხოვრების მანძილზე გასცემდა.
პროფესორ აკაკი ვაშაკიძის - ღირსეული ერისკაცის, მეცნიერის, აღმზრდელისა და მოღვაწის ნათელი
სახე დიდხანს იცოცხლებს მისი ოჯახის, მეგობრებისა და კოლეგების მეხსიერებაში.
კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების მიმართულება,
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,
ჟურნალის რედკოლეგია
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ibeWdeba avtorTa mier warmodgenili saxiT

kompiuteruli uzrunvelyofa : g. surgulaZe, e. Turqia, m. TevdoraZe,
g. dalaqiSvili

gadaeca warmoebas 12.05.2010 w. qaRaldis zoma 60X84 1/8. pirobiTi nabeWdi
Tabaxi 14. saaRricxvo-sagamomcemlo Tabaxi 12. tiraJi 300 egz. ibeWdeba
avtorTa xarjiT.

sagamomcemlo saxli `teqnikuri universiteti~, Tbilisi,
kostavas 77
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