
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 6

23.03.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 10.

დღის წესრიგი :

1. ფაკულტეტის მიმდინარე წლის  ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ
(გ. მჭედლიშვილი).

მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N1848 და
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 02 მარტის N5 სხდომის N7 დადგენილებები,
რომლის თანახმად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის
თანამშრომლებს, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 2015-2016
სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი
გამოცდების ორგანიზებისა და მონაწილეობისათვის, ეძლევათ ანაზღაურება
ფაკულტეტისთვის გამოყოფილი საათების მიხედვით, რომელიც გათვალისწინებულია
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლში 1680 ლარის ოდენობით. მან აგრეთვე
გააცნო სათათბიროს საუნივერსიტეტო მიდგომა, დეპარტამენტების უფროსების
სახელფასო დანამატების გაორმაგების შესახებ და დასძინა, რომ აღნიშნულის
განსახორციელებლად საჭიროა ფაკულტეტის ბიუჯეტში შემდეგი ცვლილებების
შეტანა:

დეპარტამენტების უფროსების დანამატის გასაორმაგებლად 3826 ლარი მოაკლდეს
„შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის
ხარჯს“ (კოდი-2238) და გადატანილი იქნას „დანამატის მუხლში“ (კოდი21114), ამავე
მუხლს მოაკლდეს 1200 ლარი და გადატანილი იქნას „პრემიის მუხლში“ (კოდი-21113).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ. კლდიაშვილი; ნ. კუციავა; თ. ცინცაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
მენეჯერის წინადადებას.

დაადგინეს: დეპარტამენტების უფროსების დანამატის გასაორმაგებლად 3826 ლარი მოაკლდეს
„შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის
ხარჯს“ (კოდი-2238) და გადატანილი იქნას „დანამატის მუხლში“ (კოდი21114), ამავე
მუხლს მოაკლდეს 1200 ლარი და გადატანილი იქნას „პრემიის მუხლში“ (კოდი-21113).

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მიმდინარე საკითხები.

მოისმინეს: თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ”გარემოს
დაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის პროფესორის დ. ერისთავის
განცხადება აღნიშნულ დეპარტამენტში გამონთავისუფლებული ლაბორანტის 1 ს/ე-ზე
მაგისტრანტ გენადი მდინარაძის გაფორმების თაობაზე.



აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ.კლდიაშვილი ნ. კუციავა; მ.მასიურაძე, თ. ცინცაძე. მათ მხარი
დაუჭირეს მაგისტრანტ გ. მდინარაძის კანდიდატურას ლაბორანტის 1 ს/ე-ზე
დანიშვნას.

დაადგინეს: ეთხოვოს ადმინისტრაციას ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტზე ლაბორანტის 1 ს/ე-ზე გააფორმოს მაგისტრანტი გენადი
მდინარაძე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი. მან აღნიშნა, რომ მოხსენებითი ბარათით
მოგვმართა ფაკულტეტის პროფესორმა დ. ერისთავმა, რომელიც ითხოვს
სახელმძღვანელოს (”კლიმატის ცვლილება და გეოინჟინერია”) დაფინანსებას 500
ლარის ოდენობით.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე, რ.კლდიაშვილი, ნ.კუციავა, დ.ნოზაძე. მათ
აღნიშნეს, რომ ფაკულტეტზე უნდა დამკვიდრდეს სახელმძღვანელოების
ელექტროვერსიის სახით წარმოდგენა ბიბლიოთეკაში, რათა სტუდენტს
ადვილად მიუწვდებოდეს ხელი. მათ მხარი დაუჭირეს დ. ერისთავის
სახელმძღვანელოს დაფინანსებას 300 ლარის ოდენობით.

დაადგინეს: პროფ. დ. ერისთავის სახელმძღვანელო ”კლიმატის ცვლილება და გეოინჟინერია”
დაფინანსდეს 300 ლარის ოდენობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ასოც.პროფ. ი.ლაგვილავას, უფრ.
ლაბორანტების გ. რაზმაძის, ბ. გაბელიას, ლაბორანტ მ. ყასუმაშვილის და
არქივარიუსის მ. ბანძავას განცხადებები ფინანსური დახმარების შესახებ.

აზრი გამოთქვეს პროფ. მ. მშვილდაძე, დ. ნოზაძე, ნ. კუციავა. მათ მხარი დაუჭირეს
დაფინანსების საკითხს.

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

ასოც. პროფ. ი.ლაგვილავა 300 ლარით;

უფრ.ლაბორანტი გ.რაზმაძე 100 ლარით

უფრ.ლაბორანტი ბ. გაბელია 100 ლარით

ლაბორანტი მ.ყასუმაშვილი 100 ლარით

არქივარიუსი მ. ბანძავა 200 ლარით

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


