
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 5

24.02.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 10.

დღის წესრიგი :

1. სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის უფროსის დ. კაპანაძის სამსახურებრივი ბარათის
შესახებ   (ნ. წერეთელი);

2. ინფორმაცია ახალი კლასიფიკატორს შესახებ (მ. მაისურაძე);
3. სტუდენტთა სამეცნიერო სამუშაოების წახალისების შესახებ (მ. მაისურაძე);

მიმდინარე საკითხები.

მოისმინეს: თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ვიცე-რექტორის
მიერ ვიზირებული საგამოცდო ცენტრის უფროსის დ. კაპანაძის სამსახურებრივი
ბარათი., სადაც ჩვენი ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტი რ. წამალაიძე, გ.
ბოჯგუა და  ა. ტოპეშაშვილი მხილებულ იქნენ სტუდენტის ეთიკური ნორმის
დარღვევაში, რაც გამოიხატებოდა  ერთმანეთის ნაცვლად გამოცდის ჩაბარების
მცდელობაში  ფიზიკასა და მათემატიკაში.

თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სამივე სტუდენტი არის პირველ კურსელი, მათ
გულწრფელად მოინანიეს თავიანთი საქციელი და წამოაყენა წინადადება, ამ ეტაპზე
გამოეცხადოთ საყვედური.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: დ. ნოზაძე; ნ. კუციავა; მ. მშვილდაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
თავმჯდომარის წინადადებას.

დაადგინეს: სტუდენტის ეთიკური ნორმის დარღვევისათვის   გამოეცხადოთ საყვედური:

1. ალექსანდრე ტოპეშაშვილი ჯგ. 4535ბ;
2. რამაზ წამალაიძე ჯგ.4501
3. გოგა ბოჯგუა ჯგ.4503

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. მ. მაისურაძე. მან სათათბიროს წევრებს ვიზუალურად წარმოუდგინა
განათლების სისტემის ახალი კლასიფიკატორის პროექტი თავისივე შენიშვნებით (თან
ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: დ. ნოზაძე; ნ. კუციავა; მ. მაცაბერიძე. რ. კლდიაშვილი.

დაადგინეს: ცნობად იქნეს მიღებული პროფ. მ. მაისურაძის ინფორმაცია განათლების სისტემის
ახალი კლასიფიკატორის პროექტის შესახებ თავისივე შენიშვნებით.



მოისმინეს: პროფ. მ. მაისურაძე. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე სტუდენტთა სამეცნიერო
ნაშრომებისადმი დაინტერესების მიზნით, სასურველია ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან
მოძიებულ იქნას სახსრები, რომლითაც წახალისდებიან სტუდენტები და წამოაყენა
წინადადება ამ მიზნით შეიქმნას სპეციალური კომისია, რომელიც განსაზღვრავს
კონკურსში მონაწილე სტუდენტთა პირობებსა და კრიტერიუმებს.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: დ. ნოზაძე; ნ. კუციავა; ნ. წერეთელი; მათ მხარი დაუჭირეს პროფ.
მ. მაისურაძის წინადადებას.

დაადგინეს: 1. დაევალოს მენეჯერს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მოიძიოს სახსრები
გამარჯვებული სამეცნიერო ნაშრომის მქონე სტუდენტთა წახალისების მიზნით.

2. სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომების კონკურსში მონაწილეობის პირობებისა
და კრიტერიუმების განსაზღვრისთვის, შეიქმნას კომისია შემდეგი
შემადგენლობით:

 პროფ. მ. მაისურაძე თავმჯდომარე;
 პროფ. მ. მაცაბერიძე
 პროფ. ზ. ლომსაძე
 პროფ. გ. ფალავანდიშვილი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა, რომ წინა სათათბირო სხდომამ
მხარი დაუჭირა პროფ. თ. ჭეიშვილს საფაკულტეტო სამეცნიერო ცენტრის ”მოწინავე
ტექნოლოგიების ცენტრი მდგრადი განვითარებისთვის” გახსნის შესახებ და
აღნიშნა, რომ ამ ცენტრის სათაურმა განიცადა კორექტირება და ჩამოყალიბდა
შემდეგი სახით ” ენერგოეფექტური მასალების და ინოვაციური
ტექნოლოგიების ცენტრი” და სათათბიროს წევრებს სთხოვა მხარი დაეჭირათ
სათაურის კორექტირებისათვის.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მშვილდაძე, ნ. კუციავა. მათ მხარი დაუჭირეს სათაურის
კორექტირებას.

დაადგინეს: საფაკულტეტო სამეცნიერო ცენტრის ”მოწინავე ტექნოლოგიების ცენტრი მდგრადი
განვითარებისთვის” სათაური კორექტირდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით
”ენერგოეფექტური მასალების და ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრი”.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ საჭიროებიდან გამომდინარე,
აუცილებელია მიმდინარე წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტმა განიცადოს შემდეგი
კორექტირება:

- „ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული
საგნების შეძენის ხარჯი“ (2236-2237) შემცირდეს 2495ლარით, საიდანაც 1200 ლარი
გადავიდეს „უნიფორმის შეძენის ხარჯებში“ (227); 250 ლარი გადავიდეს



„მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა-დამონტაჟების
მუხლში“ (2234-2235), ხოლო დარჩენილი 1045 გადავიდეს „შენობა-ნაგებობების და
მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტების“ მუხლში (2238);

- „სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“
(3112220)-დან 44250 ლარი (ამ მუხლში დატოვებულია 750 ლარი ნიტრატ- ტესტერის
შესაძენად) გადატანილი იქნას „შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე
ტერიტორიების მიმდინარე რემონტების“ მუხლში (2238);

- „არასაცხოვრებელი შენობები“(3111)- 107601 ლარი გადატანილი იქნას „შენობა-
ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტების“ მუხლში
(2238), ხოლო 7551 ლარი“- სასწავლო მიზნით საჭირო ნივთებისა და მასალების
შეძენის ხარჯში“(221014);

- „სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივებიდან“ (311322)-1200 ლარი გადატანილი
იქნას „კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების
ხარჯებში“ (221012), ხოლო დარჩენილი თანხა 1800 ლარი გადატანილი იქნეს
მიმდინარე რემონტების მუხლში.

- „წოდებრივი სარგოდან“ (21112) -დან 81942 ლარი გადატანილი იქნას „სხვა დანარჩენი
მიმდინარე ხარჯებში“ (282118)

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მშვილდაძე, ნ. წერეთელი. მათ მხარი დაუჭირეს
მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებას.

დაადგინეს: მოხდეს მიმდინარე 2016 წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტის კორექტირება შემდეგი სახით:

- „ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული
საგნების შეძენის ხარჯი“ (2236-2237) შემცირდეს 2495ლარით, საიდანაც 1200 ლარი
გადავიდეს „უნიფორმის შეძენის ხარჯებში“ (227); 250 ლარი გადავიდეს
„მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა-დამონტაჟების
მუხლში“ (2234-2235), ხოლო დარჩენილი 1045 გადავიდეს „შენობა-ნაგებობების და
მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტების“ მუხლში (2238);

- „სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“
(3112220)-დან 44250 ლარი (ამ მუხლში დატოვებულია 750 ლარი ნიტრატ- ტესტერის
შესაძენად) გადატანილი იქნას „შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე
ტერიტორიების მიმდინარე რემონტების“ მუხლში (2238);

- „არასაცხოვრებელი შენობები“(3111)- 107601 ლარი გადატანილი იქნას „შენობა-
ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტების“ მუხლში
(2238), ხოლო 7551 ლარი“- სასწავლო მიზნით საჭირო ნივთებისა და მასალების
შეძენის ხარჯში“(221014);

- „სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივებიდან“ (311322)-1200 ლარი გადატანილი
იქნას „კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების
ხარჯებში“ (221012), ხოლო დარჩენილი თანხა 1800 ლარი გადატანილი იქნეს
მიმდინარე რემონტების მუხლში.

- „წოდებრივი სარგოდან“ (21112) -დან 81942 ლარი გადატანილი იქნას „სხვა დანარჩენი
მიმდინარე ხარჯებში“ (282118).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მოისმინეს პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. ჯ.შენგელიას, ასოც.
პროფესორების: მ.დონაძის, მ. გაბრიჩიძის და ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის თანამშრომლის ნ. ნადარეიშვილის განცხადებები
ფინანსური დახმარების შესახებ.

აზრი გამოთქვეს პროფ. ნ. კუციავა. მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი მათ მხარი დაუჭირეს
დაფინანსების საკითხს.

დაადგინეს: 2016 წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მოხდეს სოციალური დახმარებების
გაწევა შემდეგი ოდენობით;

პროფესორი ჯ.შენგელია 300 ლარით

ასოც. პროფ. მ. დონაძე 220 ლარით;

ასოც. პროფ. მ. გაბრიჩიძე 220 ლარით

ქიმ. და ბიოლ. ტექნ. დეპ. თანამშ. ნ. ნადარეიშვილი 300 ლარით

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს წაუკითხა ქიმიური ტექნოლოგიისა და
მეტალურგიის ფაკულტეტის მეორე წლის სწავლების მაგისტრანტ გენო მდინარაძის
განცხადება ვიზირებული ვიცე-რექტორის მიერ. გ. მდინარაძე ითხოვს, როგორც მესამე
ჯგუფის ინვალიდს სწავლების საფასური გადაუვადდეს მიმდინარე წლის პირველ
აგვისტომდე.

აზრი გამოთქვეს პროფ. მ. მშვილდაძე, მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი.

დაადგინეს: დაევალოს მენეჯერს, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
მეორე წლის სწავლების მაგისტრანტ გენო მდინარაძეს შეუდგინოს სწავლის საფასურის
გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი, რათა მიმდინარე წლის პირველ ივლისამდე მან
შეძლოს სწავლის საფასურის დაფარვა.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს პროფ. ნ. კუციავა. მან აღნიშნა, რომ წლებია ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების
დეპარტამენტში, საათობრივი დატვირთვით ნაყოფიერად მოღვაწეობს მ. ბერეჟიანი,
რომელიც ფაკულტეტს ამარაგებს სხვადასხვა აპარატურით. მან წამოაყენა წინადადება
მ. ბერეჟიანი მიმდინარე სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან მოწვეულ იქნას ასოც.
პროფესორის 0.5 ს/ე-ზე.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე; დ. ნოზაძე. მათ მხარი დაუჭირეს მ.
ბერეჟიანის ასოც. პროფესორად მოწვევის საკითხს.

დაადგინეს: 2015-16 სასწ. წლის მეორე სემესტრიდან ფაკულტეტზე ასოც. პროფესორად
მოწვეულ იქნას მ. ბერეჟიანი 0.5 ს/ე-ზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


