
   
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

სათათბიროს სხდომის  
ო  ქ  მ  ი  № 2 

          13.02.2017    
სათათბიროს  12  წევრიდან ესწრებოდა 10 
 დღის წესრიგი :  

 
1პირველი წლის სწავლების მაგისტრანტთა ინდივიდუალური გეგმების      

დამტკიცება (მ. მშვილდაძე); 
     2. სტუ-ის დიპლომების დეპარტამენტის უფროსის ლ. მსხილაძის მოხსენეითი 

ბარათის განხილვა (მ. მშვილდაძე); 
 3.  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულების პროექტის განხილვა

ნ კუციავა დ ნოზაძე თ ცინცაძე  
 

მიმდინარე საკითხები 
  1.მოისმინეს: პროფესორი მ.მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ  ხელმძღვანელთა მიერ 

წარმოდგენილია პირველი წლის სწავლების ყველა მაგისტრანტთა 
ინდივიდუალური გეგმები და სთხოვა სათათბიროს მათი დამტკიცება 
წარმოდგენილი სახით (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა,  მ. მაცაბერიძე. რ. კლდიაშვილი; მ. მაისურაძე. 
დაადგინეს: დამტკიცდეს პირველი წლის სწავლების მაგისტრანტთა ინდივიდუალური 

სამუშაო გეგმები წარმოდგენილი სახით. 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
2. მოისმინეს პროფ. მ.მშვილდაძე მან სათათბიროს წევრებს გააცნო დიპლომების 
დეპარტამენტის უფროს ლია მსხილაძის განცხადება, სადაც იგი გამოუსადეგარი 
დიპლომების ექსპერტიზა-უტილიზაციისთვის ფაკულტეტს თხოვს ფინანსურ დახმარებას 
1850 ლარის ოდენობით (მოხსენებითი ბარათი თან ერთვის). 
აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი; დ. ნოზაძე; მ.მაისურაძე; 

რ.კლდიაშვილი. 
დაადგინეს: დაკმაყოფილდეს დიპლომების დეპარტამენტის უფროსის ქალბატონ ლ. მსხილაძის 

თხოვნა და ფაკულტეტის ბიუჯეტის შესაბამისი მუხლიდან განხორციელდეს 1850 



ლარის გადარიცხვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოში გამოუსადეგარი დიპლომების ექსპერტიზა-უტილიზაციის მიზნით. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

3.მოისმინეს პროფესორები: ნ. კუციავა; დ ნოზაძე თ ცინცაძე მათ აღნიშნეს რომ
მათდამი რწმუნებულ დეპარტამენტებში საფუძვლიანად განიხილეს
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულების პროექტი და
სათათბიროს წევრებს გააცნეს შენიშვნები თან ერთვის

აზრი გამოთქვეს: მ.მაცაბერიძე; ნ. წერეთელი; მ. მაისურაძე;  
დაადგინეს: ეთხოვოს პროფესორ ნ. კუციავას, გადასცეს შესაბამის დეპარტამენტს,  

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულების პროექტის შესახებ  წარმოდგენილი 
შენიშვნები  განსახილველად. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
 
მიმდინარე საკითხები 

მოისმინეს პროფ. მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ფაკულტეტის 
სპეციალისტ მთვარისა ნეფარიძის განცხადება სოციალური დახმარების შესახებ (თან 
ერთვის). 
აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი;   

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მიეცეს დახმარება მ. ნეფარიძეს  300 ლარის 
ოდენობით.. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
მოისმინეს:  მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი.  მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე გარემოს 

დაცვისა და ეკოლოგიის   დეპარტამენტში, ორ აუდიტორიას ესაჭიროება 
ფარდა-ჟალუზები. აღნიშნულის შესაძენად საჭირო გახდა ბიუჯეტში   
ცვლილების შეტანა,  კერძოდ 
”ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების, რეცხვის, ქიმწმენდის და 
სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯებიდან” (2236-2237) - 1000 ლარი 
გადატანილი იქნას რბილ ინვენტარში (227), მ.შ. რბილი ინვენტარის, 
ხალიჩების, გზამკვლევების, ფარდა-ჟალუზების მუხლში. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი; რ.კლდიაშვილი.  
დაადგინეს:  ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილება, 

კერძოდ ”ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების, რეცხვის, ქიმწმენდის 



და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯებიდან” (2236-2237) - 1000 ლარი 
გადატანილი იქნას რბილ ინვენტარში (227), მ.შ. რბილი ინვენტარის, 
ხალიჩების, გზამკვლევების, ფარდა-ჟალუზების მუხლში. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
მოისმინეს:  მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი.   მან სათათბიროს წევრებს გააცნო უფროსი 

მასწავლებლის სულიკო კოპალეიშვილის განცხადება, რომელიც ითხოვს 
საახალწლო პრემიის მიღებას (თან ერთვის). მენეჯერმა აღნიშნა, რომ 
მასმედიისა და პრესის მიერ გავრცელებული არასასურველ ინფორმაციის გამო, 
საკითხის გარკვევამდე, ადმინისტრაცია ამ ეტაპზე თავს იკავებს საახალწლო 
პრემიის გაცემაზე. 

აზრი გამოთქვეს. პროფ. მ. მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ სტუ-ის იურიდიულ სამსახურთან 
კონსულტაციის შემდეგ, ეს საკითხი დროულად გადაეცა ფაკულტეტის ეთიკის 
კომისიას, რომელსაც სათავეში უდგას იურისტი პროფ. ზ. ლომსაძე და 
ელოდება მათ დასკვნას. აზრი გამოთქვეს აგრეთვე პროფესორებმა: 
რ.კლდიაშვილი; მ. მაისურაძე; ნ. წერეთელი. 

დაადგინეს: ეთიკის კომისიის დასკვნის მიღების შემდეგ მოხდეს უფროსი მასწავლებლის 
ს. კოპალეიშვილის განცხადების განხილვა.  

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
  

 
 სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      მ. მშვილდაძე  

 მდივანი, პროფ.         დ. ნოზაძე    
  


