
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის  

ოქმი  № 8 

          16.10.2018 წ 

სათათბიროს  15  წევრიდან ესწრებოდა 13 
დღის წესრიგი :  

1. სასწავლო ლიტერატურის განახლების შესახებ (ნ. წერეთელი); 
2. 2018-19 სასწავლო წელს პროფესორ-მასწავლებლების მოწვევასთან დაკავშირებით 

(დეპარტამენტის ხელმძღვანელები); 
 

მიმდინარე საკითხები 
1. მოისმინეს თავმჯდომარის ნ. წერეთლის  ინფორმაცია.  მან აღნიშნა, რომ  

აკრედიტაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საჭიროა დაიწეროს სახელძღვანელოები 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე არსებულ ზოგიერთ 
საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის.კერძოდ,  

 „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ სამაგისტრო პროგრამისათვის საჭიროა  
სახელმძღვანელო 

 „საშენი და სამედიცინო სპეცმასალების ქიმია და ტექნოლოგია“.  

 „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამისათვის საჭიროა  
სახელმძღვანელო 

 „საკვები პროდუქტების უსაფრთხოება და ბიოტექნოლოგია“.  

„მასალათმცოდნეობის“ საბაკალავრო პროგრამისათვის საჭიროა  სახელმძღვანელოები  

 „სხმული სტრუქტურის ფორმირება და ჩამოსხმის მეთოდები“,  
 „ ფრაქტოგრაფია“  
  „გლინვის თეორია და ტექნოლოგია“  
  „ლითონების მხატვრული დამუშავება“  
 „მეტალურგიის“ საბაკალავრო პროგრამისათვის საჭიროა  სახელმძღვანელოები: 

 „ფოლადის ელექტრომეტალურგია“  
  „ფეროშენადნობები“  
  „რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები“  
  „მეტალურგიული საწარმოების მოწყობილობა და დაგეგმარება“  
 „მეტალურგიული ღუმელები“  
აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. კუციავამ; დ.ნოზაძემ; მ. მაიურაძემ 
დაადგინეს: დაევალოს ქვემოთ ჩამოთვლილ პროფესორ-მასწავლებლებს აღნიშნული 
სახელმძღვანელოების დაწერა კერძოდ. 

 „საშენი და სამედიცინო სპეცმასალების ქიმია და ტექნოლოგია“.  
1. თამაზ გაბადაძეს  პროფესორი   115სთ; 
2. გივი ლოლაძეს ასოც. პროფ.  172 სთ; 

 
 „საკვები პროდუქტების უსაფრთხოება და ბიოტექნოლოგია“ 



1. ნანა ბუცხრიკიძეს   ასოც. პროფ.  20სთ; 
2. ედიშერ კვესიტაძეს   პროფესორი  95 სთ; 

  „სხმული სტრუქტურის ფორმირება და ჩამოსხმის მეთოდები“ 
1. რაულ გვეტაძეს   პროფესორი  130 სთ; 

 „ ფრაქტოგრაფია“  
1. ვასილ კოპალეიშვილს  პროფესორი  185 სთ; 
2. კონსტანტინე ხახანაშვილის  პროფესორი  50 სთ; 

 „გლინვის თეორია და ტექნოლოგია“  
1. დავით  ნოზაძეს  პროფესორი  185 სთ; 
2. სლავა მებონიას  ასოც. პროფ.  57 სთ; 

 „ლითონების მხატვრული დამუშავება“  
1. გელა ოთარაშვილს  ასისტ. პროფ.   116 სთ; 
2. მამული ჯიბაშვილს  უფრ. მასწ,   269 სთ; 

  „ფოლადის ელექტრომეტალურგია“  
1. ომარი მიქაძეს პროფესორი  110 სთ; 

 „ფეროშენადნობები“  
1. ზურაბ სიმონგულაშვილს პროფესორი  90 სთ; 
2. ნუგზარ წერეთელს  პროფესორი  95 სთ; 

 „რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები“  
1. ბადრი მაისურაძეს  ასოც. პროფ.  110 სთ; 
2. ქეთევან წერეთელს  ასისტ. პროფ.  72 სთ; 

 „მეტალურგიული საწარმოების მოწყობილობა და დაგეგმარება“  
1. თამარ ცერცვაძეს  ასოც.პროფ.  135 სთ; 

 „მეტალურგიული ღუმელები“  
1. თამაზ ბუჩუკურს  ასოც. პროფ.  110 სთ; 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
2.მოისმინეს დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ინფორმაციები 2018-19 სასწ. წელს პროფესორ-

მასწავლებლების მოწვევასთან დაკავშირებით (თან ერთვის).  
 
აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა მ. მაისურაძემ; დ. ნოზაძემ, მ. მშვილდაძემ. 

დაადგინეს: 1. 2018-19 სასწავლო წელს 10 თვის ვადით ხელშეკრულება გაუგრძელდეთ შემდეგ 
პროფესორ-მასწავლებლებს 

1. ფალავანდიშვილი გია პროფესორი 200 სთ; 

2. გუნია გარი  პროფესორი 200 სთ; 

3. ალანია მერი  პროფესორი 200 სთ; 

4. ელიავა გიორგი პროფესორი 200 სთ; 

5. იავიჩი პავლე  პროფესორი 200 სთ; 

6. ქაცარავა რამაზი   პროფესორი 400სთ 

7. ელიზბარაშვილი ელიზბარი პროფესორი 400სთ 

8. ხახანაშვილი კონსტანტინე პროფესორი 200 სთ 

 



1 აბულაძე ნელი  ასოც. პროფესორი 200 სთ; 

2. ტაბატაძე გულნაზი ასოც. პროფესორი 400 სთ; 

3. მაისურაძე ნელი  ასოც. პროფესორი 400 სთ; 

4 მანველიძე გულნარა ასოც. პროფესორი 200 სთ; 

5 ქებაძე ნინო ასოც. პროფესორი 200 სთ; 

6 კობაური სოფიო   ასოც. პროფესორი 200 სთ 

7 გორდეზიანი გიორგი ასოც.პროფესორი 200სთ 

 
1. მოწვეული მასწავლებლები 

აკად.დატ. სთ 

 

 

 

 

 

 

7. დეისაძე ქეთევანი   200 

8. კოტრიკაძე დიანა  200 

ქიმიის დეპარტამენტი 

 

 

 

4. ახლოური ლია უფ. მასწავლებელი 200 

5. ზაკალაშვილი თეა   200 

6. რაჭველიშვილი ნანა უფ. მასწავლებელი 200 

 

 

 



400 

3 ბერეჟიანი ლედი   უფ. მასწავლებელი 400 

4 სარალიძე ბესიკი  200 

 

 

 გაბელაია მარგარიტა 

 ზარქუა თეა  
აკად დოქტორი(მოწვეულ იქნას) 

გარემოს ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 ალასანია რუსუდანი  200 

 ხელაშვილი მარინე   უფ. მასწავლებელი 400

 აბაშიძე ელეონორა (მოწვეულ იქნას)  200 

 
2. 2018-19 სასწ. წელს უფროსი მასწავლებლების შტატების სანაცვლოდ 10 თვის  ვადით  

მოწვეულ იქნან: 
 
გარემოს ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტში. 

 გუგეშიძე მაია  ასოც. პროფესორი 400 სთ   
 
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში 

 გაფრინდაშვილი გურამი პროფესორი  400 სთ 
 ძეკონსკაია მედეა   ასოც. პროფესორი 400 სთ 
 რაზმაძე მალხაზი  ასოც. პროფესორი 400 სთ 

 
მომხრე 12 
წინააღმდეგი 1 
 
 
მიმდინარე საკითხები. 

მოისმინეს თავმჯდომარის ნ. წერეთლის  ინფორმაცია.  მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 
რექტორის მიერ ვიზირებული დოქტორანტ მანანა მამულაშვილის განცხადება, 
რომელიც ითხოვს დოქტორანტურის საფასურის დაფარვას (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა ნ. კუციავამ; რ.კლდიაშვილმა მენეჯერმა გ. მჭედლიშვილმა. 



დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტის სიმწირიდან გამომდინარე, ეთხოვოს უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციას დაეხმაროს მანანა მამულაშვილს დოქტორანტურაში სწავლების 
საფასურის დაფარვაში 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

. 
 

 პატივისცემით,  

 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 
 ფაკულტეტის დეკანი  
            ნ. წერეთელი 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      ნ. წერეთელი 

 მდივანი, პროფ.          მ. მშვილდაძე  
   


