
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ოქმი  №4 

          23.05.2018წ 

სათათბიროს  15  წევრიდან ესწრებოდა 10 
დღის წესრიგი :  

 
1. სათათბიროს ახალი წევრის უფლებამოსილების ცნობის  შესახებ (ნ.წერეთელი); 

2. 2017-18 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სტუდენტთა ინდივიდუალური სწავლების 

გრაფიკთან დაკავშირებით (მ. მშვილდაძე); 

3. 2018 წელს  ბაკალავრიატის სტუდენტთა მონაწილეობით ფაკულტეტის საგრანტო 

კონკურსის გამოცხადების  შესახებ (მ. მაისურაძე); 

მიმდინარე საკითხები 

 
მოისმინეს თავმჯდომარისნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ სტუ-ის 

წესდებისა და ფაკულტეტის დებულების თანახმად, სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი არის სათათბიროს წევრი.ფაკულტეტზე შეიქმნა 
ახალი სტრუქტურული ერთეული ინსტიტუტის სახით,  რომელსაც 
სათავეში  ჩაუდგა პროფ. ზ.კოვზირიძე, ამიტომ იგი  შეყვანილი უნდა იქნეს 
სათათბიროს შემადგენლობაში და სთხოვა სათათბიროს წევრებს ეცნოთ 
მისი უფლებამოსილება. 

 
სათათბირომ ერთსულოვნად სცნო პროფ. ზ. კოვზირიძის, როგორც 
სათათბიროს წევრის უფლებამოსილება. 
 

მოისმინეს პროფესორ მ.მშვილდაძის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე 
ინდივიდუალურ სწავლების გრაფიკზე გადასვლასთან დაკავშირებით, 
შემოსულია   303  განცხადება, რომელთა შორის არიან სპორცმენები, 
დასაქმებულები, დედები, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მყოფები 
და სხვა (თან ერთვის). სტუდენტებს წარმოდგენილი აქვთ შესაბამისი 
ცნობები. პროფ. მ. მშვილდაძემ თხოვა სათათბიროს წევრებს მხარი 
დაეჭირათ აღნიშნული სტუდენტთა ინდივიდუალურ სწავლებაზე 
გადასვლისთვის. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. კუციავამ; მ. მაისურაძემ 
 
დაადგინეს: გადაყვანილი იქნან სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკზე სტუდენტები 

წარმოდგენილი სიის მიხედვით (იხ დანართი). 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 



მოისმინეს პროფესორ მ.მაისურაძის ინფორმაცია.მან აღნიშნა, რომ გასული წლის 
ანალოგიურად ფაკულტეტის ამჟამინდელ ბიუჯეტშიც მოაზრებულია თანხა 
18000 ლარი შიდა საფაკულტეტო საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით, 
რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ  ბაკალავრიატის სტუდენტები. 

 საგრანტო კონკურსი განხორციელდება  ადრე დამტკიცებული დებულების 
თანახმად, რომელიც განთავსებულია ფაკულტეტის საიტზე. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: რ. კლდიაშვილმა, ნ. კუციავამ. ნ. წერეთელი. 
დაადგინეს: 

1. გამოცხადდეს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 
საფაკულტეტო საგრანტო კონკურსი ( მთლიანი თანხა 18 000 ლარი); 
 

2. გამარჯვებულად ჩაითვალოს სამი პროექტი თითოეული 6000 ლარის ოდენობით; 
3. კონკურსის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:  

 კონკურსის გამოცხადება    24.05.2018; 
 განაცხადის წარდგენა საკონკურსო კომისიაში 11.06. – 14.06..2018 (Xკ.ოთახი 

№403); 
 კომისიის მიერ პროექტების განხილვა და  

გამარჯვებულის გამოვლენა    15.06 – 20.06.2018; 
 გამარჯვებული პროექტების განხორციელება   

დაიწყოს      25.06..2018 წლიდან; 
 პროექტები დასრულდეს    25.11.2018 წელს. 

 
4. შეიქმნასსაფაკულტეტოსაგრანტოკონკურსისშემფასებელიკომისიაშემდეგიშემადგენლ

ობით: 
 მშვილდაძე მაია  პროფესორი  დეკანის მოადგილე 
 მაისურაძე მამუკა  პროფესორი  ხარისხ. სამსახ. უფროსი 
 ლოლაძე თამარი  ასოც. პროფესორი პროგრამების კურატორი 
 შენგელია ჯემალი  პროფესორი  
 ბერძენიშვილი ირინა  ასოც. პროფესორი 
 ღუღუნიშვილი დარეჯანი პროფესორი 
 ოქროსაშვილი მიხეილი პროფესორი 
 გვერდწითელი მანანა პროფესორი  

5. ფაკულტეტის საგრანტო კონკურსის დებულება და აღნიშნული ბრძანება დაიდოს 
ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე და გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილზე. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად 

მიმდინარე საკითხები: 

მოისმინეს თავმჯდომარისნ. წერეთლის ინფორმაცია.მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა 
პროფესორ დავით ჯინჭარაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და აღნიშნა, რომ 
მკურნალობა დიდ ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

სთხოვა სათათბიროს წევრებს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან   გაეწიათ მისთვის  
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
შესახებ თან ერთვის). 



აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: რ. კლდიაშვილმა, ნ. კუციავამ, მ. მაისურაძემ, მ. 
ცინცაძემ. 

დაადგინეს: პროფ. დ. ჯინჭარაძეს ფაკულტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან მიეცეს 
დახმარება  ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო 1200 ლარის ოდენობით. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
მოისმინეს თავმჯდომარისნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ 70 წელი 

შეუსრულდა ფაკულტეტის წარმომადგენელს სტუ-ს სენატში, ასოც. პროფ. 
გივი ლოლაძეს, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია წარმატებით 
მოღვაწეობს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თავმჯდომარემ წამოაყენა 
წინადადება ასოც. პროფესორი გ. ლოლაძე, 70 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით, ტრადიციულად  დაჯილდოვდეს საპატიო დიპლომით და  
შესაბამისად წახალისდეს მის მიერ დაკავებული თანამდებობის ერთი თვის 
ხელფასით. 

 
აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: მ.მშვილდაძემ; მ. მაისურაძემ; ნ. კუციავამ. 
 

დაადგინეს:ასოც. პროფესორი გ. ლოლაძე, 70 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით,   დაჯილდოვდეს საპატიო დიპლომით და 2018 წლის 
ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან ტრადიციულად წახალისდეს მის მიერ 
დაკავებული თანამდებობის ერთი თვის ხელფასით. 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
 
სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.     ნ. წერეთელი 

 მდივანი, პროფ.          მ. მშვილდაძე 
    


