
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 7

11.04.2016

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 10.

დღის წესრიგი :

1.ინფორმაცია სარემონტო სამუშაოების ჩატარების რიგითობის შესახებ
(გ.მჭედლიშვილი);

2. ემერიტუსის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით (ნ.წერეთელი);
3. სახელმძღვანელოს დაფინანსებასთან დაკავშირებით (ნ. წერეთელი);
4. სამეცნიერო მივლინებასთან დაკავშირებით (ნ. წერეთელი);
5. ანაზღაურების ბონუსურ სისტემასთან დაკავშირებით (ნ.კუციავა);
6. სტუდენტური საფაკულტეტო სამეცნიერო გრანტების დებულების შესახებ (მ.

მაისურაძე);
მიმდინარე საკითხები.

1. მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი: მან აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს ფაკულტეტის
ბიუჯეტის შესაბამის მუხლში სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად განსაზვრულია
149 000 ლარი და სათათბიროს წევრებს მიაწოდა .ინფორმაცია სარემონტო
სამუშაოების ჩატარების შესახებ (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: რ. კლდიაშვილი; ნ. კუციავა; მ.მაისურაძე; მ. მშვილდაძე; თ. ცინცაძე.
მათ მხარი დაუჭირეს სარემონტო სამუშაოების ჩატარების რიგითობას და აღნიშნეს,
რომ პირველ რიგში უნდა გარემონტდეს სველი წერტილები, დერეფნები და
აუდიტორიულ ფონდში შეტანილი აუდიტორიები და ლაბორატორიები, ხოლო
შემდეგ მენეჯერის მიერ წარმოდგენილი სხვა სარემონტო ობიექტები..

დაადგინეს: 2016 წლის სარემონტო სამუშაოები ჩატარდეს დასახული პრიორიტეტების
თანმიმდევრობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

2. მოისმინეს თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ასოც. პროფ.
ანერი ლეჟავას განცხადება ემერიტუსის წოდებასთან დაკავშირებით (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მშვილდაძე; რ.კლდიაშვილი: დამსახურებიდან გამომდინარე, მათ
მხარი დაუჭირეს ასოც. პროფ. ა. ლეჟავასთვის ემერიტუსის წოდების მინიჭების
რეკომენდაციას.

დაადგინეს: მიეცეს რეკომენდაცია ასოც. პროფ. ა. ლეჟავას ემერიტუსის წოდების მისანიჭებლად.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



3. მოისმინეს თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ასოც. პროფ.
ი.ბაზღაძის განცხადება მისი ავტორობით შექმნილი სახელმძღვანელოს ”სამრეწველო
მიკრობიოლოგია” დაფინანსების შესახებ (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მშვილდაძე; ნ.კუციავა. მათ მხარი დაუჭირეს ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან სახელმძღვანელოს დაფინანსებას 300 ლარის ოდენობით.

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს სახელმძღვანელო ”სამრეწველო
მიკრობიოლოგია” (ავტორი ი. ბაზღაძე), 300 ლარის ოდენობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

4. მოისმინეს თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ.
დ. ჯინჭარაძისა და ემერიტუს გურამ ქაშაკაშვილის განცხადებები საერთაშორისო-
სამეცნიერო კონფერენციებზე მივლინებასთან დაკავშირებით (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფ. თ. ცინცაძე; მ. მაისურაძე; მ. მშვილდაძე; დ. ნოზაძე; რ.კლდიაშვილი; მ.
მაცაბერიძე; ნ.კუციავა; მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. სამივლინებო ხარჯებთან
დაკავშირებით, სათათბიროს არსებული დადგენილების საფუძველზე,
გამომსვლელთა ნაწილმა მხარი დაუჭირა პროფ. დ. ჯინჭარაძისთვის მხოლოდ
მგზავრობისა და სასტუმროს ხარჯების დაფარვას, ხოლო ნაწილი წავიდა წინააღმდეგი.
პროფ. გ. ქაშაკაშვილთან მიმართებაში კი, ემერიტუსის წოდებიდან გამომდინარე,
მოითხოვეს იურისტებთან დაზუსტება დაფინანსების თაობაზე. თავმჯდომარემ
კონსულტაცია გაიარა სტუ-ის იურიდიულ სამსახურთან და აღნიშნა, რომ იურისტთა
განმარტებით, არც ემერიტუსის და არც თვითდაფინანსებაზე მყოფი სასწავლო-
სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენელის შემთხვევაში ფაკულტეტი არ არის
უფლებამოსილი დაფაროს სამივლინებო ხარჯები.

დაადგინეს: 1. ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაიფაროს პროფ. ჯინჭარაძის სამივლინებო ხარჯებიდან
მხოლოდ მგზავრობისა (350 ლარი) და სასტუმროს (450 ლარი) ხარჯები სულ 800 ლარი.

მომხრე: 6

წინააღმდეგი: 2

თავი შეიკავა: 2

2. პროფ. გ. ქაშაკაშვილის სტატუსებიდან გამომდინარე, ფაკულტეტი არ არის
უფლებამოსილი დააფინანსოს მისი სამივლინებო ხარჯები.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

5. მოისმინეს პროფ. ნ. კუციავა: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 18 მარტის
გაერთიანებული სხდომის №28 დადგენილება აკადემიურ, მოწვეულ პროფესორზე და
მასწავლებელთა პერსონალზე სახელფასო დანამატის (ბონუსის) გაცემის წესის შესახებ
(თან ერთვის) და წამოაყენა წინადადება ფაკულტეტზე შეიქმნას სპეციალური
ბონუსქულების მიმნიჭებელი კომისია.

აზრი გამოთქვეს პროფ.რ.კლდიაშვილი; მ. მაცაბერიძე; მ. მაისურაძე, დ. ნოზაძე; მათ მხარი დაუჭირეს

ბონუსქულების მიმნიჭებელი კომისიის შექმნას და წამოაყენეს წინადადება ეს

კომისია განისაზღვროს შემდეგი შემადგენლობით:



1. პროფ. ლ.გვასალია;

2.პროფ. თ. ჭეიშვილი;

3.პროფ. ჯ. შენგელია;

4. პროფ. ზ. ლომსაძე;

5. პროფ. მ.ოქროსაშვილი;

6. ასოც. პროფ. თ. ლოლაძე

დაადგინეს: ფაკულტეტზე შეიქმნას ბონუსქულების მიმნიჭებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. პროფ. ლ.გვასალია;

2.პროფ. თ. ჭეიშვილი;

3.პროფ. ჯ. შენგელია;

4. პროფ. ზ. ლომსაძე;

5. პროფ. მ.ოქროსაშვილი;

6. ასოც. პროფ. თ. ლოლაძე

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

6. მოისმინეს პროფ. მ. მაისურაძე: მან ვიზუალურად წარმოადგინა სტუდენტური საფაკულტეტო
სამეცნიერო გრანტების დებულება (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვა პროფ. მ. მაცაბერიძე: მან აღნიშნა, რომ სტუდენტთა აქტიურობისა და
დამოუკიდებლობის გაზრდის მიზნით, კონსულტანტ პედაგოგს არ უნდა ჰქონდეს
ფინანსური ინტერესი, წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტთა როლი შეიძლება გახდეს
ფორმალური და პასიური. ამ წინადადებას მხარი დაუჭირეს სათათბიროს სხვა
წევრებმაც.

დაადგინეს: პირველ ეტაპზე სტუდენტური საფაკულტეტო სამეცნიერო გრანტების დებულებაში არ
იქნეს გათვალისწინებული პედაგოგის (კონსულტანტის) ფინანსური ინტერესი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ მოსაწესრიგებელია ფაკულტეტის
ვებ-გვერდი და წამოაყენა წინადადება ვებ-გვერდის სრულყოფა ეთხოვოს პროფესორ
რ.კლდიაშვილს, როგორც ამ საკითხის ინიციატორს.

აზრი გამოთქვა პროფესორები: მ. მშვილდაძე; ნ.კუციავა; მ. მაისურაძე. მათ მხარი დაუჭირეს პროფ.
რ. კლდიაშვილის კანდიდატურას.

დაადგინეს: დაევალოს პროფ. რ.კლდიაშვილს შექმნას მუშა ჯგუფი, ფაკულტეტის ვებ-გვერდის
სრულყოფის მიზნით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.
მოისმინეს თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 4530ა ჯგუფის

სტუდენტის გიორგი ტყეშელაშვილის განცხადება 2015-16 სასწავლო წლის მეორე
სემესტრის სწავლის საფასურის დაფინანსებასთან დაკავშირებით (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ.მშვილდაძე; ნ. კუციავა.



დაადგინეს: დაევალოს მენეჯერს 4530ა ჯგუფის სტუდენტ გ. ტყეშელაშვილს შეუდგინოს სწავლის
საფასურის გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი, რათა მას ხელი არ შეეშალოს
სასწავლო პროცესში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ქიმიური ტექნოლოგიისა
და მეტალურგიის ფაკულტეტის სპეციალისტის დ. ნანობაშვილის განცხადება
ფინანსური დახმარების შესახებ. მენეჯერმა აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციიდან არის
მითითება მიმდინარე ეტაპზე თავი შევიკავოთ ფინანსური დახმარებებისაგან,
ვინაიდან ფაკულტეტს აქვს მწირი რეალური შემოსავალი.

დაადგინეს: რეალური შემოსავალების სიმცირის გამო, დ. ნანობაშვილს ამ ეტაპზე ეთქვას უარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს თავმჯდომარე პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს ინფორმაციის სახით
გააცნო ვიცე-რექტორის მიერ ვიზირებული სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის უფროსის დ.
კაპანაძის მოხსენებითი ბარათი, რომელიც ითხოვს სახელფასო დანამატის აქტივობების
შეფასებისას მუშა ჯგუფში მონაწილე პროფესორებს მ.ცინცაძესა და დ ბიბილეიშვილს
დაემატოთ ბონუს ქულები (თან ერთვის).

დაადგინეს: სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის უფროსის დ. კაპანაძის მოხსენებითი ბარათი იქნეს ცნობად
მიღებული.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე
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