
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ოქმი  №7 

          03.10.2018 წ 

სათათბიროს  15  წევრიდან ესწრებოდა 11 
დღის წესრიგი :  

 
1. გ.ნიკოლაძისა და ნ. ქაშაკაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით  (გ. ქაშაკაშვილი); 
2. სტუდენტთა კონტინგენტის შესახებ (მ. მშვილდაძე); 
3. ფაკულტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მოსალოდნელი კორექტირების შესახებ (გ. 

მჭედლიშვილი); 
4. 2018-19 სასწავლო წლისთვის პროფესორ-მასწავლებელთა მოწვევის შესახებ 

(დეპარტამენტის ხელმძღვანელები); 
5. წარჩინებულ სტუდენტთა წახალისების შესახებ (ნ. წერეთელი); 

მიმდინარე საკითხები 
 

1. .მოისმინეს თავმჯდომარის ნ. წერეთლის  ინფორმაცია.  მან აღნიშნა, რომ პროფ. 
გ.ქაშაკაშვილის თხოვნით, საჭიროა საკითხი მოიხსნას დღის წესრიგიდან. 

 
 

2.მოისმინეს პროფ. მ. მშვილდაძის   ინფორმაცია მიმდინარე სასწავლო წელს ფაკულტეტზე  
ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობის შესახებ. კერძოდ აღნიშნა რომ ფაკულტეტზე 
გამოცხადებულ 300 ვაკანსიაზე ჩაირიცხა 265 სტუდენტი, რომელთაგანაც 
რეგისტრაცია გაიარა 250 -მა. ფაკულტეტზე არსებული 7 საგანმანათლებლო 
პროგრამიდან არ შეივსო მხოლოდ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის 
საგანმანათლებლო პროგრამა. 

 
დაადგინეს:1. ინფორმაცია ცნობად იქნას მიღებული. 

3.მოისმინეს მენეჯერის გ. მჭედლიშვილის  ინფორმაცია.  მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის 
ბიუჯეტი გათვლილი იყო 300 პირველკურსელზე. იმის გამო რომ არ მოხდა შევსება, 
აუცილებლად მოგვიწევს მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესაბამისი კორექტირება. ეს 
ყველაფერი დაზუსტდება უახლოეს კვირაში. 

დაადგინეს:  ინფორმაცია ცნობად იქნას მიღებული. 

4.მოისმინეს დეპარტამენტების ხელმძღვანელების : მ. ცინცაძის; თ. ცინცაძის; ნ. კუციავას, დ. 
ერისთავის ,ინფორმაცია შესაბამის დეპარტამენტებში არსებული აკადემიური 
დატვირთვების შესახებ.  

დაადგინეს: დაევალოთ დეპარტამენტების ხელმძღვანელებს  დეპარტამენტებს შორის, 
აკადემიური დატვირთვების გადანაწილების გათვალისწინებით, ერთი კვირის 
ვადაში წარმოადგინონ აკადემიური დატვირთვები. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.  



5.მოისმინეს თავმჯდომარის ნ. წერეთლის  ინფორმაცია.  მან აღნიშნა, რომ დეკანის სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებში, ყოველი სემესტრის ბოლოს ფინანსურად და სიგელებით ჯილდოვდება 
საუკეთესო რეიტინგის მქონე სამი სტუდენტი. ამჟამინდელი მონაცემებით ფულადი ჯილდო 
ერგოთ შემდეგ სტუდენტებს: 

1. ბაბაევა დილბარ   ჯგ. 4590  რეიტინგი 98.33 500 ლარი; 
2. კოტორაშვილი გიორგი ჯგ. 4590  რეიტინგი 97.67 400 ლარი. 
3. ნარსია დემეტრე  ჯგ. 4590  რეიტინგი 97.08 300 ლარი; 

   

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

1. ბაბაევა დილბარ   ჯგ. 4590  რეიტინგი 98.33 500 ლარი; 
2. კოტორაშვილი გიორგი ჯგ. 4590  რეიტინგი 97.67 400 ლარი. 
3. ნარსია დემეტრე  ჯგ. 4590  რეიტინგი 97.08 300 ლარი; 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

მიმდინარე საკითხები: 

მოისმინეს თავმჯდომარის ნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. 
ზ. კოვზირიძის განცხადება, უცხოურ იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალში,სტატიის 
გამოქვეყნების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რისთვისაც ფაკულტეტის 
ბიუჯეტიდან იგი  ითხოვს 1300 ლარის გამოყოფას (განცხადება თან ერთვის). 

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

დაადგინეს: დაკმაყოფილდეს ზ. კოვზირიძის განცხადება და  ფაკულტეტის 2018 წლის 
ბიუჯეტიდან გამოიყოს  500 ლარი სტატიის თარგმნისათვის და  800 ლარი სტატიის 
გამოსაქვეყნებლად. 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      ნ. წერეთელი 

 მდივანი, პროფ.          მ. მშვილდაძე  
   


