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დღის წესრიგი:

1. სტუდენტთა სტატუსის აღდგენის შესახებ (მ. მშვილდაძე);
2. სამაგისტრო თემის დასახელების კორექტირების შესახებ (მ. მშვილდაძე);
3. პროფ. ნ. ბოკუჩავას განცხადების შესახებ (მ. მშვილდაძე);

მიმდინარე საკითხები

1.მოისმინეს: თავმჯდომარე მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო აკადემიური
საბჭოს 2016 წლის 25 მაისის № 2013 დადგენილება, რომელიც ეხება ფაკულტეტზე
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემიდან გამომდინარე, სატატუს შეჩერებულ
სტუდენტთა აღდგენას (თან ერთვის). მან განმარტა, რომ აღნიშნულ
დადგენილებაში მითითებულ სტუდენტებს აქვს ძალიან დიდი ფინანსური
დავალიანება. სტუდენტთა ნაწილს სტატუსი აქვთ შეჩერებული 2015-16 სასწ. წლის
პირველი სემსეტრიდან, რომელთა აღდგენაც მიმდინარე სასწავლო წლის მეორე
სემესტრში საგანმანათლებლო პროგრამებიდან გამომდინარე შექმის პრობლემებს.
მაგრამ ვალდებული ვართ შესრულდეს აკადემიური საბჭოს დადგენილება,
დროულად მოხდეს სტუდენტთა სტატუსის აღდგენა და აკადემიური საბჭოს
დადგენილებიდან გამომდინარე, ფაკულტეტმა მათ უნდა განუსაზღვროს თანხის
გადახდის გრაფიკი.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. მ. მაისურაძე: მან აღნიშნა, რომ შეუძლებლად მიაჩნია ამ ეტაპზე
პირველ სემესტრში სტატუს შეჩერებულ სტუდენტთა აღდგენა სასწავლო
პროგრამებიდან გამომდინარე, ვინაიდან მათ არ ექნებათ წინმსწრები საგნები
ჩაბარებული.
მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი: მან აღნიშნა, რომ უნივერსიტეტში შექმნილია რთული
ფინანსური მდგომარეობა, არ ხდება უნივერსირტეტის ბიუჯეტის შევსება და
მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ სტუდენტებმა დროულად მოახდინონ საფასურის
დაფარვა და მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნულ სტუდენტებს გადახდის ვადა
განესაზღვროთ სესიების დაწყებამდე ანუ მ/ წლის 27 ივნისამდე.
პროფ. რ.კლდიაშვილი: მან მხარი დაუჭირა მენეჯერის წინადადებას,მოხდეს
სტუდენტების აღდგენა და აღდგენილმა სტუდენტებმა დავალიანების დაფარვა
მოახდინონ მ/ წლის 27 ივნისამდე დასკვნითი გამოცდების დაწყებამდე.

დადგინეს: 1. აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 მაისის№ 2013 დადგენილების საფუძველზე,
აღუდგეთ სტატუსი დადგენილებაში მითითებულ ათივე სტუდენტს:



№ გვარი, სახელი პირადი №
ჯგუფის

№
სწავლების

წელი

ფინანსური
დავალიანება

(ლარი)

1 სამხარაძე ოთარი 59001118661 4240 IV 3470

2 ზარქუა მალხაზ 51001002075 4260გ IV 4200

3 ყაჭიური თათია 01005032742 4240 IV 3262

4 ფურელიანი ოთარ 27001007175 4240 IV 5400

5 გელაშვილი ჯემალ 01011097689 4370 III 4713

6 მაჭავარიანი დათა 18001062036 4370 III 4976

7 არაბაშვილი თორნიკე 59001116282 4330ა1 III 2472

8 ტუხაშვილი ნიკოლოზი 35001116052 4365 III 3770

9 ავალიშვილი ანა 56001021847 4340 III 5450

10 ქრისტესიაშვილი მარიამ 01001090333 4305ბ III 2588

2. მათ ფინანსური დავალიანების გადახდის ვადა განესაზღვროთ მიმდნარე
სემესტრის სესიების დაწყებამდე (2016 წლის 27 ივნისამდე), წინააღმდეგ
შემთხვევაში კვლავ შეუჩერდეთ სტატუსი.
3.დაევალოს მენეჯერს გადაწყვეტილება გააცნოს დაინტერესებულ მხარეებს.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

2.მოისმინეს: თავმჯდომარე მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ასოც.
პროფესორის ა. დიდიძის განცხადება ნინო მახალდიანის სამაგისტრო
ნაშრომის სათაურის მცირედი კორექტირების შესახებ ( თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაისურაძე, რ. კლდიაშვილი. მათ მხარი დაუჭირეს
სათაურის კორექტირებას.

დაადგინეს: ნ. მახალდიანის სამაგისტრო ნაშრომის სათაური ”ბუნებრივი, ნახევრად
სინთეზური წარმოშობის და სხვა რთული ციკლური სტრუქტურის მქონე
ანტიბიოტიკები” შეიცვალოს შემდეგი დასახელებით: ”ბუნებრივი,
სინთეზური წარმოშობის და სხვა რთული სტრუქტურის მქონე
ანტიბიოტიკები”

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

3.მოისმინეს: თავმჯდომარე მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. ნ.
ბოკუჩავას განცხადება მეორე კორპუსის 405 ოთახის გარემონტების
შესახებ(თან ერთვის). აღნიშნა, რომ წინა სათათბიროს სხდომის
გადაწყვეტილებით 405 ოთახი ამოღებული იქნა პრიორიტეტული
სარემონტო სამუშაოების ნუსხიდან, ვინაიდან სათათბირო იმ ეტაპზე, არ იყო



ინფორმირებული აღნიშნულ ოთახში სასწავლო ლაბორატორიის მოწყობის
თაობაზე. თავმჯდომარემ აღნიშნა აგრეთვე, რომ ფაკულტეტზე ქიმიის
საგანმანათლებლო პროგრამის შემოღებამ დამატებით შექმნა სტუდენტთა
სიმრავლე და არსებული ლაბორატორიები გადატვირთულია.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაისურაძე, რ. კლდიაშვილი , ნ. კუციავა. მათ მხარი
დაუჭირეს ამ დანიშნულებით ოთახის გარემონტებას. ამასთან ნ. კუციავამ აღნიშნა
აგრეთვე, რომ ბიუჯეტის სიმწირის გამო, პირველ რიგში აუცილებელია
გარემონტდეს მეორე საწავლო კორპუსის დერეფნები და ჰოლი, ხოლო დარჩენილი
თანხები მოხმარდეს საწავლო ცხრილში არსებულ ლაბორატორიებისა და
აუდიტორიების კეთილმოწყობას.

დადგინეს: დაევალოს მენეჯერს სარემონტო სამუშაოების კალკულაციის დაზუსტების
შემდეგ, განიხილოს მეორე კორპუსის 405 ოთახის კეთილმოწყობის
საკითხიც.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. მ. მშვილდაძე

მდივანი, პროფ. დ. ნოზაძე


