
  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ო  ქ  მ  ი  №3 

          07.05.2018   წ 

სათათბიროს  14  წევრიდან ესწრებოდა  11 
 

1. სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების შესახებ (გ. მჭედლიშვილი);~ 
2. ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ (ნ. წერეთელი); 
3. უფროსი მასწავლებლის თამაზ კაკაურიძის განცხადებასთან დაკავშირებით (ნ. 

წერეთელი); 
4. სტუდენტთა დაფინანსებისა და წარჩინებული სტუდენტებისთვის ფინანსური 

წახალისების შესახებ (ნ. წერეთელი); 
 
მიმდინარე საკითხები 

 
 

1. მოისმინეს:  მენეჯერ გ. მჭედლიშვილის  ინფორმაცია ფინანსური  დავალიანების 
მქონე სტუდენტთა შესახებ. მან აღნიშნა, რომ რამოდენიმე დღის წინ სტუ-ის 
კანცლერთან ჩატარდა სხდომა, სადაც აღინიშნა, რომ უფასო პროგრამებისათვის 
განკუთვნილი თანხა ჯერაც არ გადმორიცხულა სახელმწიფოს მიერ, რაც 
გარკვეულ შეფერხებას ქმნის ფინანსური თვალსაზრისით. აუცილებელია 
სასწრაფოდ განხორციელდეს ფაკულტეტებზე სტუდენტების მხრიდან 
ფინანსური დავალიანების დაფარვა, რაშიც აქტიურად უნდა ჩაერთოს 
დეპარტამენტის ხელმძღვანელებიც. 
 
აზრი გამოთქვეს: პროფესორებმა:ნ.კუციავამ; რ.კლდიაშვილმა; მ. მაისურაძემ. 
 
ინფორმაცია ცნობად იქნა მიღებული. 
 

2. მოისმინეს პროფესორ ნ.წერეთლის ინფორმაცია ემერიტუსის წოდების 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.  მან წაიკითხა მოწვეული პროფესორის მარლენ 
მჭედლიშვილის განცხადება ემერიტუსის წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით (თან ერთვის). თავმჯდომარემ სათათბიროს წევრებს შეახსენა, 
რომ ფაკულტეტზე არის ემერიტუსის  ერთი ვაკანტური ადგილი. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. კუციავამ; რ. კლდიაშვილმა; მ. მაისურაძემ. 
მათ მხარი დაუჭირეს პროფ. მარლენ მჭედლიშვილისთვის ემერიტუსის 
წოდების მინიჭებას. 

დაადგინეს: მიეცეს რეკომენდაცია პროფესორ მარლენ მჭედლიშვილს 
ემერიტუსის წოდების მინიჭებასთან  დაკავშირებით 2018-19 სასწავლო წლიდან. 



დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 

3. მოისმინეს პროფესორ ნ.წერეთლის ინფორმაცია . მან სათათბიროს წევრებს 
გააცნო უფროსი მასწავლებლის თამაზ კაკაურიძის განცხადება ასოც. 
პროფესორად მოწვევის თაობაზე (თან ერთვის). თავმჯდომარემ განმარტა, რომ 
პროფესორად მოწვევის თაობაზე ინიცირებას აკეთებს აკადემიური 
დეპარტამენტი და შემოვიდა წინადადებით გადაეცეს აღნიშნული საკითხი 
დასკვნისათვის მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების 
დამუშავების დეპარტამენტს. 
დაადგინეს: უფროსი მასწავლებლის  თამაზ კაკაურიძის განცხადება, ასოც. 
პროფესორის მოწვევის თაობაზე დასკვნისათვის გადაეცეს მეტალურგიის, 
მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტს. 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

მოისმინეს პროფესორ ნ.წერეთლის ინფორმაცია სტუდენტთა დაფინანსების  შესახებ. 
მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 
10 000 ლარი სტუდენტთა ფინანსური შეღავათების გაწევის მიზნით 
გათვალისწინებული პროფ. ნ.წერეთელმა კომისიის წევრებს გააცნო 
სტუდენტთა განცხადებები დაფინანსების თაობაზე და აღნიშნა, რომ სულ 
დეკანის სახელზე შემოვიდა ფინანსური დავალიანების მქონე 11 
სტუდენტის განცხადება (თან ერთვის), თუმცა განხილვას დაფინანსების 
შესახებ დაექვემდებარა მხოლოდ 9, რადგანაც 4330ა ჯგუფის სტუდენტი 
გივი ცხადაძე ამჟამად ირიცხება აგრარული მეცნიერებებისა და 
ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე, ხოლო 4335ბ ჯგუფის 
სტუდენტს მაკა გელიაშვილს შეჩერებული აქვს სტუდენტის სტატუსი. ნ. 
წერეთლის განმარტებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, დეკანის 
ბრძანებით, შეიქმნა სპეციალური კომისია 7 კაცის შემადგენლობით (მათ 
შორის ერთი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი), 
რომელმაც გაიზიარა სტუდენტ გვანცა ნარიმანაშვილისა და მენეჯერის 
წინადადება და დაფინანსებისთვის განკუთვნილი  თანხა თანაბრად 
გადაანაწილა სტუდენტთა რაოდენობაზე (კომისიის სხდომის ოქმი №1 
03.05,.2018წ. თან ერთვის).  

აზრი  გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. კუციავამ, მ. მშვილდაძემ; გ. ლოლაძემ; რ. 
კლდიაშვილმა. მათ მხარი დაუჭირეს კომისიის გადაწყვეტილებას 
სტუდენტთათვის თანხის  თანაბრად გადანაწილების შესახებ.. 

დაადგინეს: ფაკულტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში, სტუდენტთა ფინანსური 
შეღავათების გაწევის მიზნით გათვალისწინებული 10 000 ლარი  
თანაბრად გადანაწილდეს ცხრავე სტუდენტზე, თითოეულზე 1110 
ლარის ოდენობით: 

 



№ გვარი, სახელი ჯგუფის 
№ 

სწავლების წელი თანხა. 
ლარი 

1. შუბითიძე ანა 4555 III 1110 
2. ავალიანი ლაშა 4640 II 1110 
3. მოსიაშვილი მარი 4535ბ III 1110 
4. გელაშვილი ჯემალი 4340 დამატ.სემ. 1110 
5. უგრეხელიძე ირინა 0080 III 1110 
6. ქოჩიაშვილი მანანა 0080 III 1110 
7. ოქრუაშვილი ელენე 4660 II 1110 
8. გვაზავა მარიკა 4435 IV 1110 
9. თარგამაძე ლიანა 0081 III 1110 

 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად 

მიმდინარე საკითხები: 

მოისმინეს პროფესორ ნ. კუციავას ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 
პროფესორ მარლენ მჭედლიშვილის განცხადება ძვირად ღირებული გოგირდის 
ორჟანგის ბალონის შეძენასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, დეპარტამენტში გოგირდის 
ორჟანგის არსებობა  აუცილებელი პირობაა ლაბორატორიული სამუშაოების 
ჩასატარებლად   (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: მ. მაისურაძემ; რ. კლდიაშვილმა ; მენეჯერმა გ. 
მჭედლიშვილმა. 

დაადგინეს: დაევალოს მენეჯერს მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს 
თანხა გოგირდის ორჟანგის ბალონის შესაძენად. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
მოისმინეს პროფესორ ნ.წერეთლის ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 

პროფ. დ. ბიბილეიშვილის განცხადება „ქიმიის“ საბაკალავრო პროგრამაში 
დაწერილი სახელმძღვანელოს „ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია“ დაბეჭდვის 
დაფინანსების მიზნით. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა : ნ. კუციავამ; რ. კლდიაშვილმა; მ. მაისურაძემ. 
დაადგინეს: გამოიყოს ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან  120 ლარი 

„ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმიის“  სახელმძღვანელოს დასაბეჭდად (ავტორი   
დ. ბიბილეიშვილი). 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
მოისმინეს პროფესორ ნ.წერეთლის ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა 

სპეციალისტ ხატია ქოქუაშვილის ძმის ტრაგიკულად გარდაცვალების ამბავი და 
სთხოვა სათათბიროს წევრებს ფინანსური მხარდაჭერა აღმოეჩინათ ხატია 
ქოქუაშვილისთვის.  



დაადგინეს: ფაკულტეტის ტერმინალის სპეციალისტ ხატია ქოქუაშვილს დახმარების 
სახით ფაკულტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან გამოეყოს თანხა 500 ლარის 
ოდენობით ხელზე. 
 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
მოისმინეს პროფესორ ნ.წერეთლის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის 

ბიუჯეტში გამოყოფილია 2400 ლარი, რომელიც გათვალისწინებულია 
წარჩინებულ სტუდენტთა წახალისებისათვის  და წამოაყენა წინადადება  ეს თანხა 
მიეცეს 2017-18 სასწავლო წლის პირველი  სემესტრის  შედეგების მიხედვით 
წარჩინებუულთა პირველ სამეულს კერძოდ; 

 
1. რუსუდან გუნთაძეს  ჯგ. 4565  რეიტინგი 95.53 500 ლარი; 
2. სალომე ჯეჯეიას  ჯგ. 4575  რეიტინგი 94.87 400 ლარი; 
3. დილბარ ბაბაევას  ჯგ. 4590  რეიტინგი 94.22 300 ლარი. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: რ. კლდიაშვილმა; ნ.კუციავამ, მ. მშვილდაძემ. 

დაადგინეს: 2017-18 სასწავლო წლის პირველი  სემესტრის  შედეგების მიხედვით, 
წახალისების მიზნით, წარჩინებუულთა პირველ სამეულს მიეცეთ თანხები 
შემდეგი ოდენობით  კერძოდ, 

 
1. რუსუდან გუნთაძეს  ჯგ. 4565  რეიტინგი 95.53 500 ლარი; 
2. სალომე ჯეჯეიას  ჯგ. 4575  რეიტინგი 94.87 400 ლარი; 
3. დილბარ ბაბაევას  ჯგ. 4590  რეიტინგი 94.22 300 ლარი. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
 სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      ნ. წერეთელი  

 მდივანი, პროფ.          მ. მშვილდაძე 
    


