
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ოქმი  № 10 

          13.12.2018 

სათათბიროს  15  წევრიდან ესწრებოდა 10 
დღის წესრიგი :  

1. შეხვედრა შპს „რუსთავის აზოტის“  წარმომადგენლებთან კონფერენციის ჩატარების  
თაობაზე; 

2. 2018-19 სასწ, წლის პირველ სემეტრში სტუდენტთათვის ინდივიდუაური გრაფიკის 
დამტკიცების შესახებ (ნ. წერეთელი); 

3. მიმდინარე საკითხები 
 

1. მოისმინეს თავმჯდომარის ნ. წერეთლის  ინფორმაცია.  მან აღნიშნა, რომ  შპს „რუსთავის 
აზოტი“ სისტემატურად ატარებს საერთაშორისო კონგრესს აზოტოვანი სასუქების 
წარმოებასთან დაკავშირებით, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა სპექტრის 
სპეციალისტები.  მათ დაგეგმილი აქვთ მომავალ წელს კვლავ ჩაატარონ საერთაშორისო 
კონგრესი ქ. ბათუმში. ფაკულტეტს სურს ჩაერთოს  აღნიშნულ კონფერენციაში შესაბამისი 
სტატუსით. ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოლაპარაკებას აწარმოებდა ასოც. პროფესორი მ. 
წვერავა. დეტალების გარკვევის მიზნით, ფაკულტეტზე მოვიწვიეთ, შპს „რუსთავის 
აზოტის“ წარმომადგენელი ბატონი გელა იაკობაშვილი, რომელიც ორგანიზატორობას 
უწევს კონგრესის ჩატარებას. თავმჯდომარემ სიტყვა გადასცა ბატონ გელა იაკობაშვილს. 

გ. იაკობაშვილმა ისაუბრა საერთაშორისო კონგრესის ჩატარების მიზანზე და მის 
შედეგებზე, ამასთან გამოთქვა მზაობა ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 
ფაკულტეტი ჩაერთოს  საერთაშორისო კონგრესში შესაბამისი სტატუსით და ერთი 
წლის შემდეგ აღნიშნული კონგრესი ჩატარდეს საქართველოს ტექნიკურ 
უნივერსიტეტში. მან აღნიშნა რომ ქარხანა მზადაა გაიღოს ყველა ხარჯი 
უნივერსიტეტმა კი  უზრუნველყოს მხოლოდ  საკონფერენციო დარბაზით.  

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა:ნ. კუციავამ, დ.ნოზაძემ, მ. მაისურაძემ. გ.ლოლაძემ, ზ. 
კოვზირიძემ, ლ. გვასალიამ, მ. წვერავამ, თ. გაბადაძემ. 

დაადგინეს: ინფორმაცია ცნობად იქნას მიღებული 
 

2. მოისმინეს პროფ. ნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო სწავლების 
ინდივიდუალურ გრაფიკზე გადამსვლელ სტუდენტთა სია და აღნიშნა, რომ 
"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ის 
სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის, აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის 
№1473 დადგენილების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ფაკულტეტზე შემოსულია 
სულ 292  განცხადება, ამასთან არსებული წესის თანახმად ინდივიდუალური 
სწავლების გრაფიკი ეძლევათ ფაკულტეტის საბჭოს წევრ სტუდენტებსაც რომელთა 
რაოდენობაც არის 61   (სია თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: მ. მაცაბერიძე; ნ. კუციავა, თ. ცინცაძე  მათ მხარი დაუჭირეს 
წარმოდგენილ სტუდენტთა ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
გადაყვანას.  



დაადგინეს: სიის მიხედვით წარმოდგენილი სტუდენტები გადაყვანილ იქნან 
ინდივიდუალური სწავლების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2018-19 სასწავლო წლის 
I სემესტრში (სია თან ერთვის). 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

მიმდინარე საკითხები: 
მოისმინეს:  პროფესორი ნ. წერეთელის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ  პროფესორ მიხეილ 

ოქროსაშვილი 50 წელზე მეტია მუშაობს  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. იგი 
არის ფაკულტეტზე გამორჩეული პედაგოგი  და მეცნიერი, მრავალი სამეცნიერო 
შრომებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი, ასევე მრავალ გზის საერთაშორისო 
გრანტის მქონე. მან თხოვა სათათბიროს წევრებს გაითვალისწინონ მისი დამსახურება 
ფაკულტეტის წინაშე და  დაჯილდოვდეს საპატიო დიპლომით და მიეცეს ერთი თვის 
თანამდებობრივი სარგო.  

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები ნ. კუციავა, მ. მაისურაძე, დ. ნოზაძემ 
დაადგინეს:  პროფესორი მიხეილ ოქროსაშვილი სტუ-ში ნაყოფიერი მოღვაწეობისთვის 

დაჯილდოვდეს საპატიო დიპლომით და მიეცეს ერთი თვის ხელფასი  (1200 
ლარი); 

 
  
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
 
 პატივისცემით,  

 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 
 ფაკულტეტის დეკანი  
            ნ. წერეთელი 
 
სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      ნ. წერეთელი 

 მდივანი, პროფ.          მ. მშვილდაძე  
   


