
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

სათათბიროს სხდომის  
ო  ქ  მ  ი  № 1 

          24.01.2017    
სათათბიროს  12  წევრიდან ესწრებოდა 10 
 დღის წესრიგი :  

 
1.№501 აუდიტორიისთვის სახელის მინიჭების შესახებ (პროფ. რ. კლდიაშვილი); 

     2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არსებული ვაკანსიის შევსების შესახებ                                               
( პროფ. მ. მაისურაძე); 

3. პროფ. ა. სარუხანიშვილის განცხადების განხილვა (პროფ. მ. მშვილდაძე); 
4. პროფ. ზ. კოვიზირიძის განცხადების განხილვა (პროფ. მ. მშვილდაძე); 

მიმდინარე საკითხები. 
 1.მოისმინეს: პროფესორი რ. კლდიაშვილი. მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა, რომ  მეორე 

სასწავლო კორპუსის № 501 აუდიტორია, სათათბიროს გადაწყვეტილებით, 
განკუთვნილია ვირტუალური ლაბორატორიების ჩასატარებლად და აღნიშნა, 
რომ სასურველია ამ ლაბორატორიას დაერქვას სახელი, რომელიც მის 
დანიშნულებას შეესაბამება. ამ  მიზნით, მან სიტყვა გადასცა პროფ. 
ჟ.პეტრიაშვილს, რომელმაც აღნიშნა, რომ № 501 აუდიტორიას, მისი დანიშნულებიდან 
გამომდინარე, უმჯობესია ეწოდოს  ”ვირტუალური სასწავლო ლაბორატორია”. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა,  მ. მშვილდაძე, ნ. წერეთელი; მ. მაცაბერიძე.  
დაადგინეს: მეორე სასწავლო კორპუსის № 501 აუდიტორიას ეწოდოს  ”ვირტუალური 

სასწავლო ლაბორატორია”. 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
2.მოისმინეს:  პროფესორი მ. მაისურაძე. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს გააჩნია უფროსი სპეციალისტის 0.5 ვაკანტური 
საშტატო ერთეული და მოითხოვა სათათბიროს შუამდგომლობა ამ 
თანამდებობაზე  შოთა დგებუძის დანიშვნის თაობაზე. პროფ. მ. მაისურაძემ 
აღნიშნა აგრეთვე, რომ შ. დგებუაძე არის ფაკულტეტის კონსულტატი 
სამეცნიერო გრანტების გაფორმების სფეროში. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა,  მ. მშვილდაძე, დ. ნოზაძე. 
დაადგინეს: მიეცეს შუამდგომლობა შ. დგებუაძეს, რათა იგი დანიშნული იქნას ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურში უფროსი სპეციალისტის 0.5 ს/ერთეულზე.  
დადგენილება მიღებულია ერთხმად 
3.მოისმინეს:  პროფესორი მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. ა. 

სარუხანიშვილის განცხადება, რომელიც ითხოვს  ინგლისურენოვანი  წიგნის 



”Thermodynamic Data on oxides and Silicates” შეძენას ფაკულტეტის 
ბიუჯეტიდან, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 99 დოლარს (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფ. მ. მაცაბერიძე. მან აღნიშნა, რომ ხელმისაწვდომობის მიზნით, 
უმჯობესია  აღნიშნული ლიტერატურა ითარგმნოს ქართულად 
ლიცენზირებული სპეციალისტის მიერ  და წამოაყენა წინადადება            
ეთხოვოს  სტუ-ის ბიბლიოთეკის დირექტორს ბატონ ვ. პაპასკირს, რათა 
ფაკულტეტისთვის შეიძინოს აღნიშნული წიგნის ელექტრონული ვერსია. 

პროფესორებმა:  მ. მაისურაძე,  ნ. კუციავა,  ნ. წერეთელი, თ. ცინცაძე.რ. კლდიაშვილი, გ. 
ლოლაძე. მათ მხარი დაუჭირეს პროფ. მ.  მაცაბერიძის წინადადებას.  

დაადგინეს: ეთხოვოს სტუ-ის ბიბლიოთეკის დირექტორს ბატონ ვ. პაპასკირს, რათა 
ფაკულტეტისთვის შეძენილი იქნას ”Thermodynamic Data on oxides and 
Silicates”   წიგნის ელექტრინული ვერსია.  

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
4.მოისმინეს:  პროფესორი მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. ზ. 

კოვზირიძის განცხადება სამივლინებო ხარჯებთან და საბონუსე 
ანაზღაურებასთან დაკავშირებით (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე, რ. კლდიაშვილი, მ. მაისურაძე,  ნ. კუციავა,  
ნ. წერეთელი, თ. ცინცაძე, დ. ნოზაძე. მათ აღნიშნეს, რომ მოახლოვებულ  
აკრედიტაციასთან დაკავშირებით ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 
ხარჯვითი ნაწილი მიმართულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
გაუმჯობესებისთვის და დამატებითი შემოსავლების შემთხვევაში მოხდეს ამ 
განცხადების განხილვა. 

დაადგინეს: ფაკულტეტზე დამატებითი შემოსავლების შემთხვევაში მოხდეს პროფ. ზ. 
კოვიზირიძის განცხადების განხილვა. 

დადგენილება მიღებული ერთხმად. 
 
მიმდინარე საკითხები 
მოისმინეს:  თავმჯდომარე პროფ. რ.კლდიაშვილი  მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე 

ათეული წლებია წარმატებით მოღვაწეობს პროფესორი თენგიზ წივწივაძე და 
წამოაყენა წინადადება სათათბიროს სახელით, ეთხოვოს სტუ-ის 
ადმინსტრაციას, რათა პროფესორი თ. წივწივაძე დაჯილდოვდეს სტუ-ის 
საპატიო დიპლომით და მიეცეს ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო 1200 ლარი. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი; მ. მაცაბერიძე.  
დაადგინეს: სათათბიროს სახელით, ეთხოვოს სტუ-ის ადმინსტრაციას, რათა პროფესორი 

თ. წივწივაძე,  მისი დამსახურებიდან გამომდინარე,  დაჯილდოვდეს სტუ-ის 
საპატიო დიპლომით და მიეცეს ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო 1200 ლარი. 



დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე არის შტატგარეშე 

მომსახურეთა კატეგორია (ბირთველაშვილი ტარიელი; შაქარაშვილი ვაჟა; 
შაქარაშვილი გიორგი; ლომსაძე პაატა; მდივანი გოჩა; წიკლაური ნუკრი), რომლებიც 
იმყოფებიან საუნივერსიტეტო ანაზღაურებაზე და არ მიუღიათ 2016 წლის 
საახალწლო პრემია, თუმცა ამა წლის თებერვალში ადმინისტრაცია გეგმავს 
მათთვის პრემიის მიცემას. მენეჯერმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ ადმინისტრაციის 
მხრიდან თუ არ მოხდება მათთვის პრემიის გაცემა, მაშინ სათათბირომ იმსჯელოს 
მათთვის საპრემიო თანხების მოძიებაზე. 

 გარდა ამისა, თანამშრომელთა გარკვეულ კატეგორიას, სრულად არ მიეცათ  
სათათბიროს გადაწყვეტილებით  მითითებული 2016 წლის პრემია და შემოვიდა 
წინადადებით, აღნიშნულ თანამშრომლებს, 2016 წლის საახალწლო პრემიის 
დანაკლისი მიეცეთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან შემდეგი ოდენობით: 

1. ფილიშვილი ციცო    200 ლარი 
2. ტეფნაძე ჯული    200 ლარი; 
3. თოდუა ასმათი    200 ლარი; 
4. ცინცაძე ცირა    200 ლარი; 
5. შონია მანანა     200 ლარი; 
6. გაიხარაშვილი გიორგი   200 ლარი. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. წერეთელი; ნ. კუციავა, მ. მაისურაძე,   მ. მშვილდაძე.    
თ. ცინცაძე.  

დაადგინეს: ფაკულტეტის ქვემოთ მითითებულ  თანამშრომლებს,  2016 წლის საახალწლო 
პრემიის დანაკლისი მიეცეთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან შემდეგი ოდენობით: 

1.ფილიშვილი ციცო   200 ლარი 
2.ტეფნაძე ჯული    200 ლარი; 
3. თოდუა ასმათი    200 ლარი; 
4. ცინცაძე ცირა    200 ლარი; 
5.შონია მანანა    200 ლარი; 
6. გაიხარაშვილი გიორგი   200 ლარი. 
 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
 სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      მ. მშვილდაძე  

 მდივანი, პროფ.         დ. ნოზაძე    
  


