
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 15

21.10.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან გამოიკითხა 10

დღის წესრიგი:

1. ფაკულტეტზე მოწვეული პროფესორებისა და მასწავლებლებისთვის
ხელშეკრულების გაგრძელების შესახებ (მ.მშვილდაძე);

2. ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მიმდინარეობის შესახებ (გ. მჭედლიშვილი);
3. ემერიტუსის წოდების მინიჭებასა და კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით

(დ. ნოზაძე);
მიმდინარე საკითხები.

1. მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან აღნიშნა, რომ ტრადიციისამებრ მოხსენებითი ბარათით
მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს დროულად მიმართა რექტორს, რათა 2016-17
სასწავლო წელსაც გაგრძელებოდათ ხელშეკრულება ფაკულტეტზე მოწვეულ
პროფესორ-მასწავლებლებს (თან ერთვის). პროფ. მ.მშვილდაძის განმარტებით,
მოხსენებითი ბარათი კვლავ დაბრუნდა ფაკულტეტზე, რათა დაზუსტებულიყო
მონიტორინგის სამსახურის მიერ ზოგიერთი უფროსი მასწავლებლის
კომპიუტერული აღრიცხვისას დაფიქსირებული არარეგისტრირებული საათები.
საკითხი შესასწავლად გადაცემული ჰქონდა ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტს. გაირკვა რომ უფრ. მასწავლებელ ნელი
მჭედლიშვილს ამ პერიოდში გაუკეთებია გულის ოპერაცია და იმყოფებოდა
ბიულეტენზე, ხოლო მის დატვირთვას ასრულებდნენ კოლეგები, ისე რომ არ
ახდენდნენ კომპიუტერულ რეგისტრაციას. უფრ. მასწავლებელს მანანა თევზაძეს
ჰქონდა აკადემიური დატვირთვა აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების
ინჟინერინგის ფაკულტეტზე, რაც ცხრილის მიხედვით არასწორად იყო ჩასმული
პირველ სასწავლო კორპუსში, რადგან ლაბორატორიულ მეცადინეობები ტარდება
მეორე სასწავლო კორპუსში. აღნიშნული ხარვეზი მოგვიანებით იქნა გასწორებული.
უფრ. მასწავლებელის სულიკო კოპალეიშვილის განმარტებით, იყო რამდენიმე
შემთხვევა, როდესაც ჯანმრთელობის გამო, მისი კუთვნილი აკადემიური
დატვირთვა შეასრულა თანამშრომლებმა და  მეცადინეობები არ გაცდენილა.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები რ. კლდიაშვილი; მ. მაისურაძე; ნ. კუციავა; თ. ცინცაძე; დ.
ნოზაძე.

დადგინეს: 1. მიეთითოთ უფროს მასწავლებლებს ნ. მჭედლიშვილს, მ. თევზაძეს და ს.
კოპალეიშვილს, უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ კომპიუტერული
რეგისტრაციის მიმართ.
2. ეთხოვოს სტუ-ის ადმინისტრაციას 2016-17 სასწავლო წელს შრომითი
ხელშეკრულება გაუგრძელდეს მოხსენებით ბარათში წარმოდგენილ პროფესორ-
მასწავლებლებს:



qimiuri da biologiuri teqnologiebis departamenti
აკ/დატ
სთ

საგან
თა
ჯგუ
ფის
№

1 danelia giorgi SoTas Ze profesori (სრ) 400 5
2 გუგეშიძე მაია კარლოს ას profesori (ას) 400 12
3 დოლიძე მალხაზი profesori (სრ) 200 11

farmaciis departamenti

1 alania meri durus as profesori (sრ) 200 19

2 ღუღუნიშვილი დარეჯანი მიხეილის ას profesori (ას) 400 19
3 იავიჩი პავლე profesori 200 19
4 ელიავა გიორგი profesori 200 19

მetalurgiis, masalaTmcodneobis da liT. damuSavebis departamenti

1 ლოლაძე თამარი ოთარის ას profesori (ას) 200 15

2 თავაძე გიორგი ფერდინანდის ძე პროფესორი 200 15

3 გუნია გარი profesori 200 13

1. მოწვეული მასწავლებლები

qimiuri da biologiuri teqnologiebis departamenti
აკად.დატ
სთ

საგან
თა
ჯგუ
ფის
№

1 TevzaZe manana nikolozis as ufr.maswavlebli 200 1
2 SurRaia bela mixeilis as ufr.maswavlebeli 200 1
3 RvinianiZe mzia diomides ufr.maswavlebeli 200 4
4 gozaliSvili TinaTin vladimeris as ufr.maswavlebeli 200 4
5 gewaZe elguja daviTis Ze ufr.maswavlebeli 400 7
6 beqauri manana nikolozis as ufr.maswavlebeli 400 7
7 gogsaZe irma borisis as ufr.maswavlebeli 200 7
8 razmaZe Tamar omaris as ufr.maswavlebeli 200 2
9 kopaleiSvili suliko guramis as ufr.maswavlebeli 200 8
10 masxaraSvili lili papunas as ufr.maswavlebeli 400 12
11 მამულაშვილი მანანა ანზორის ას ufr.maswavlebeli 400 12
12 gugeSiZe julieta elizbaris as ufr.maswavlebeli 400 12
13 mWedliSvili neli vasilis as ufr.maswavlebeli 200 1
14 bokeria akaki SoTas Ze ufr.maswavlebeli 400 11
15 xarbedia cisana akakis as ufr.maswavlebeli 200 1
16 qaCliSvili ciuri arCilis as ufr.maswavlebeli 200 11
17 Sengelia marine oTaris as ufr.maswavlebeli 200 11
18 ქაშაკაშვილი ლერა ufr.maswavlebeli 200 12
19 დანელია აზა ufr.maswavlebeli 200 12
20 ალასანია რუსუდანი ufr.maswavlebeli 200 12
metalurgiis, masalaTmcodneobis da liT. damuSavebis departamenti
1 kakauriZe Tamaz ambakos Ze ufr.maswavlebeli 200 15
2 jibaSvili mamauli severianis Ze ufr.maswavlebeli 400 18
3 ბერეჟიანი ლედი არისტოლეს ასული უფ. მასწავლებელი 200 15

Ffarmaciis  departamenti



1 TargamaZe liana aleqsandres as ufr.maswavlebeli 200 19
2 SaSiaSvili nana varlamis as ufr.maswavlebeli 200 19
3 CiCua giorgi levanis Ze ufr.maswavlebeli 200 19
4 SeylaSvili naTela nikolozis as ufr.maswavlebeli 200 19

5 miSelaSvili xaTuna Tamazis as ufr.maswavlebli 400 19
6 niSnianiZe mariami vaJas as ufr.maswavlebeli 400 19

გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტი
აკ/დატ
სთ

საგანთ
ა ჯგ-ის
№

1 ხელაშვილი მარინე ბეჟანის ასული უფ. მასწავლებელი 400 12
ქიმიის departamenti

1 მამისეიშვილი მაია მურთაზის ასული უფ. მასწავლებელი 400 1

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

2. მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან სათათბიროს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია
მიმდინარე წლის ბიუჯეტის ხარჯვის შსახებ (თან ერთვის). მან აღნიშნა, რომ
ზუსტდება ფაკულტეტზე სტუდენტთა კონტიგენტი, რაც უახლოეს პერიოდში
შესაბამისად გამოიწვევს ბიუჯეტის კორექტირებას.
გ. მჭედლიშვილმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ სათათბიროს დავალებით, ესაუბრა
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანს
პროფ. გ.ქვარცხავას და კვლავაც თხოვა  ჩვენი ფაკულტეტისათვის გადმოერიცხა
კომუნალური ხარჯების ნაწილი 85 000 ლარი  (მეორე და მეათე  კორპუსებში 2015-
16 სასწ. წელს მათი სტუდენტების მიერ მოხმარებული კომუნალური ხარჯები),
რაზეც კატეგორიული უარი მიიღო.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. რ.კლდიაშვილი. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე ისიც ესაუბრა პროფ. გ.
ქვარცხავას და მასაც უარი განუცხადა.
პროფ. ნ. წერეთელი. მან განაცხადა, რომ რექტორის აქტიური ჩარევით წინა წელს
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტმა
გადმოგვირიცხა კუთვნილი თანხა და წამოაყენა წინადადება ამჟამადაც
გადაწყვეტილების მისაღებად მიგვემართა რექტორისთვის.
პროფეორები: ნ. კუციავა; მ. მაიუსრაძე; მ. მშვილდაძე. მ. მაცაბერიძე. მათ მხარი
დაუჭირეს აღნიშნულ წინადადებას.

დაადგინეს: 1. ცნობად იქნეს მიღებული მენეჯერის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია
ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესახებ.
2. დაევალოს მენეჯერს მოთხოვოს შესაბამის დეპარტამენტებს დროულად

წარმოადგინონ შესაბამისი ინვოისები და გააკონტროლოს ტენდერების დროულად
გამოცხადების საკითხი.
3. ეთხოვოს რექტორს მიიღოს გადაწყვეტილება, რათა აგრარული

მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტმა, მათი
სტუდენტების მიერ 2015-16 სასწავლო წელს მოხმარებული კომუნალური
ხარჯებისათვის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტს
გადმოურიცხოს 85 000 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



3. მოისმინეს: პროფ. დ. ნოზაძე. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მიერ
”მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების”
დეპარტამენტს განსახილველად გადაეცა პროფ. ო. მიქაძისა და ასოც. პროფ. ნ.
კოდუას განცხადებები ემერიტუსის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით (თან
ერთვის). მან ეს საკითხი დეპარტამენტის სხდომაზე განიხილა
”მასალათმცოდნეობის” პროგრამის ხელმძღვანელსა და მასში შემავალ მოდულის
თანამშრომლებთან ერთად. ერთობლივი გადაწყვეტილებით, ემერიტუსის წოდების
მიღებასთან დაკავშირებით მიეცა რეკომენდაცია პროფ. ო. მიქაძეს და მოიძებნა
თანამშრომლები, რომლებიც საათობრივი დატვირთვის ანაზღაურებით
შეასრულებენ პროფ. ომარ ისააკის ძე მიქაძის აკადემიურ დატვირთვას. რაც
შეეხება შედუღების საგანთა ჯგუფს, როგორც დ. ნოზაძემ აღნიშნა, ეს საგანთა
ჯგუფი ისედაც განიცდის საათების ნაკლებობას, პროფ. ა. სულამანიძესაც უკვე
მინიჭებული აქვს ემერიტუსის წოდება (400სთ), საათების სიმცირის გამო, ყველა
აკადემიური პერსონალს დაკავებული აქვს მხოლოდ 0,5 ს/ე და კიდევ ერთი
აკადემიური პერსონალის ემერიტუსზე გასვლამ, შეიძლება პრობლემები შეუქმნას
ამ საგანთა ჯგუფის ფუნქციონირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
რეკომენდაციაზე ემერიტუსის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით, უარი ეთქვა
ასოც. პროფ. ნ. კოდუას.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაისურაძე, ნ. კუციავა.
დაადგინეს: მიენიჭოს პროფ. ომარ ისააკის ძე მიქაძეს (აკად. დატვირთვა 200 სთ), 2016-17

სასწავლო წლიდან ემერიტუსის წოდება.

მომხრე 9
თავი შეიკავა 1

მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო დამლაგებლის
მანანა თორიას განცხადება სოციალური დახმარების შესახებ, რომელმაც
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას, ამა წლის 18 ოქტომბერს მიიღო მარჯვენა
წინა მხრის ძვლის მოტეხილობა (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაისურაძე, ნ. კუციავა; გ. ლოლაძე.
დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მიეცეს დახმარება მ. თორიას 300 ლარის ოდენობით

ხელზე.
დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. მ.მშვილდაძე: მან აღნიშნა, რომ ასოც. პროფ. ნ. ბუჩუკურმა დაწერა
სახელმძღვანელო ”მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზის საფუძვლები” და
ითხოვს ამ სახელმძღვანელოს დაფინანსებას (განცხადება თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაისურაძე, ნ. კუციავა; მ. მაცაბერიძე. მათ მხარი დაუჭირეს
სახელმძღვანელოს დაფინანსებას 300 ლარის ოდენობით.



დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს სახელმძღვანელო ”მინერალური
ნედლეულის ექსპერტიზის საფუძვლები”  (ავტორი ნ. ბუჩუკური), 300 ლარის
ოდენობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. მ. მშვილდაძე

მდივანი, პროფ. დ. ნოზაძე


