
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 1

13.01.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 9.

დღის წესრიგი :

1. სტუდენტთა სწავლების ინდივიდუალური გრაფიკის შესახებ (მ.მშვილდაძე);
2. სამეცნიერო მივლინების დაფინანსების შესახებ (ზ. კოვზირიძე);

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო სტუ-ის აკადემიური საბჭოს
2015 წლის 20 მარტის №1473 დადგენილება სტუდენტთა ინდივიდუალურ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ (თან ერთვის) და აღნიშნა, რომ
ინდივიდუალურ გრაფიკზე გადასვლის სურვილი სხვადასხვა საფუძვლით, გამოთქვა
159 სტუდენტმა (სია თან ერთვის), რომელთა შორისაც მცირე ნაწილმა განცხადებებით
მოგვიანებით მოგვმართა.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ლ. გვასალია; ნ. კუციავა, მ.ხუციშვილი. მათ მხარი დაუჭირეს
სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკზე ყველა მსურველი სტუდენტის
გადასვლას.

დაადგინეს: სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკზე 2015-16 სასწავლო წლის პირველი
სემესტრიდან გადაყვანილ იქნან ყველა მსურველი სტუდენტი (სია თან
ერთვის).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ზ.კოვზირიძე. მან აღნიშნა, რომ 2016 წლის 04-06 მარტს სინგაპურში ტარდება
”მსოფლიო კონგრესი ჭკვიან მასალებში” , სადაც სტუ-იდან იგი მიწვეულია, როგორც
სპიკერი და ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან თხოულობს სამივლინებო ხარჯებს 2769 ლარის
ოდენობით (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ლ. გვასალია; ნ.კუციავა. მათ მხარი დაუჭირეს ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან პროფ. ზ. კოვზირიძის სინგაპურში სამივლინებო ხარჯების
დაფინანსებას 2769 ლარის ოდენობით.
მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. აღნიშნა ,რომ მისი ინფორმაციის თანახმად პროფ.
თ. აგლაძეც აპირებს საზღვარგარეთ სამეცნიერო მივლინებაში გამგზავრებას და
მიაჩნია, რომ ბიუჯეტის შესაბამის მუხლში არსებული თანხა გაიყოს შუაზე.



დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოს პროფ. ზ. კოვზირიძის სინგაპურში
გამგზავრებისათვის საჭირო სამივლინებო ხარჯები 2769 ლარის ოდენობით
(თან ერთვის).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ შემოსულია ასოც. პროფესორის გულნაზი.
ტაბატაძის განცხადება სოციალური დახმარების თაობაზე.

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

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტის შესაბამისი მუხლიდან ასოც.პროფ. გულნაზი ტაბატაძეს
გაეწიოს ფინანსური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ გასული წლის დეკემბერში ფინანსური
დახმარებას მოითხოვა ტექნიკური პერსონალის გარკვეულმა ნაწილმა. ფაკულტეტის
სათათბიროს 2015 წლის 28 დეკემბრის გადაწყვეტილებით (ოქმი № 56), ბიუჯეტში
არსებული თანხებიდან მათ გამოეყოთ დახმარებები და გამოვიდა სტუ-ს შესაბამისი
ბრძანებაც (29.12.15; №1458 თან ერთვის), თუმცა გაურკვევლობიდან გამომდინარე,
ბიუჯეტში აღარ აღმოჩნდა შესაბამისი თანხა. ამ ხარვეზის გამოსწორების მიზნით,
მენეჯერმა წამოაყენა წინადადება აღნიშნული ტექნიკური პერსონალისათვის
დახმარების გაწევა მოხდეს ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან.

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტის შესაბამისი მუხლიდან ზემოაღნიშნულ პერსონალს გაეწიოს
ფინანსური დახმარება შემდეგი ოდენობით:

1. ი.მერკვილიშვილი - 150 ლარი,
2. მ. ნეფარიძე - 150 ლარი,
3. დ. ნანობაშვილი - 150 ლარი,
4. ლ. რობაქიძე- 150 ლარი,
5. მ. ბუბაშვილი - 150 ლარი,
6. მ. სირაძე - 150 ლარი,
7. ა. მებონია - 200 ლარი,
8. ნ. ქებაძე - 150 ლარი,
9. დ. ხვიჩია - 150 ლარი,
10. ვ. კობალაძე- 150 ლარი,
11. ბ. გაბელია - 150 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად



მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო მაგისტრანტ გ. კარგარეთელის
ხელმძღვანელების პროფესორების ნ. მუმლაძისა და მ. დემეტრაძის განცხადება, რათა
სამაგისტრო თემის დასახელებაში მოხდეს მცირედი ცვლილება და იგი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი სახით: ” ზოგიერთი მძიმე ლითონისა და ბიოგენური ელემენტის მიგრაცია
ბიოსფეროს კომპონენტებში, ნაგავსაყრელების გავლენა მათ შემცველობაზე ნიადაგსა და
წყალში” (ქ. თბილისის მაგალითზე).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ლ. გვასალია. მათ მხარი დაუჭირეს სამაგისტრო
ნაშრომში ცვლილების შეტანას.

დაადგინეს: განხორციელდეს ცვლილება და მაგისტრანტ გ. კარგარეთელის სამაგისტრო
ნაშრომის დასახელება და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ” ზოგიერთი
მძიმე ლითონისა და ბიოგენური ელემენტის მიგრაცია ბიოსფეროს კომპონენტებში,
ნაგავსაყრელების გავლენა მათ შემცველობაზე ნიადაგსა და წყალში” (ქ. თბილისის
მაგალითზე).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


