
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სათათბიროს სხდომის 

ოქმი  №2 

          01.04.2019 

სათათბიროს  15  წევრიდან ესწრებოდა 11 
დღის წესრიგი : 

 
1. 2018-19 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სტუდენტთა ინდივიდუალური 

სწავლების გრაფიკთან დაკავშირებით (ნ. წერეთელი) 

მიმდინარე საკითხები. 
 
 

 მოისმინეს თავმჯდომარის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე 
ინდივიდუალურ სწავლების გრაფიკზე გადასვლასთან დაკავშირებით, 
შემოსულია 283 განცხადება, რომელთა შორის არიან სპორცმენები, 
დასაქმებულები, დედები, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მყოფები და 
სხვა (თან ერთვის), ასევე  საბჭოს წევრი 60 სტუდენტი. სტუდენტებს 
წარმოდგენილი აქვთ შესაბამისი ცნობები. პროფ. ნ. წერეთელმა 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. 

მიმდინარე საკითხები: 

 მოისმინეს: თავმჯდომარის ნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ 
სტუდენტური კონფერენციის ჩატარებასთან დაკავშირებით,ფაკულტეტზე 
სასურველია ტრადიციულად კვლავ იმუშაოს 5-მა  სექციამ: 

1. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების; 
2. მეტალურგიის, მასალათმცოდენობისა და ლითონების დამუშავების; 
3. ფარმაციის; 
4. გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების; 
5. ქიმიის. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. კუციავამ; მ. მაისურაძემ,  მ. მაცაბერიძემ   აღნიშნა, რომ 
სასურველია დაემატოს სექცია „ახალი პროფესიები“. 



დაადგინეს: 1.  2018-19 სასწავლო წელს სტუდენტური კონფერენცია  ჩატარდეს ხუთმა 
სექციად: 

1. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების; 
2. მეტალურგიის, მასალათმცოდენობისა და ლითონების დამუშავების; 
3. ფარმაციის; 
4. გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების; 
5. ქიმიის; 

2. შემდგომში, აღნიშნულ სექციებს დაემატოს სექცია „ახალი პროფესიები“. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 მოისმინეს: თავმჯდომარის ნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს 
გააცნო მოწვ. პროფესორის: მ. კაპანაძის ავტორობით შედგენილი 
სახელმძღვანელოს „მინისა და კერამიკის ზოგადი ტექნოლოგია“ დაფინანსების 
თაობაზე (თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა . მ. მაისურაძემ, ნ. კუციავამ.    
დაადგინეს; ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან 300 ლარის ოდენობით  დაფინანსდეს  

სახელმძღვანელო „მინისა და კერამიკის ზოგადი ტექნოლოგია“ (ავტორი: 
მ. კაპანაძე); 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად  
 

 მოისმინეს: თავმჯდომარის ნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს 
გააცნო „ქიმიის“ დეპარტამენტის უფროს პროფ. მ. ცინცაძის მოხსენებითი 
ბარათი აკადემიკოსს გ. ცინცაძის დაბადებიდან  85 წლისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო კონფერენციის თეზისებისა და შრომათა კრებულის გამოცემის 
თაობაზე (თან ერთვის). 

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 933 ლარი საერთაშორისო კონფერენციის 
„ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები“ თეზისებისა და შრომათა კრებულის 
გამოსაცემად. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 მოისმინეს    თავმჯდომარის პროფ. ნ. წერეთლის ინფორმაცია. მან სათათბიროს წევრებს 
გააცნო ქიმიის დეპარტამენტის  უფროსის მ. ცინცაძის მოხსენებითი ბარათი, რომელიც  
ითხოვს მოწვ. ასოც. პროფ. ნ. მაისურაძისთვის სოციალური დახმარების გაწევას.  

აზრი გამოთქვეს მენეჯერმა გ. მჭედლიშვილმა და პროფ. ნ. კუციავამ. 

დაადგინეს:    პროფ. ნ.მაისურაძეს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან, გაეწიოს ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარება 250 ლარის ოდენობით (ხელზე),   

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 მოისმინეს    თავმჯდომარის პროფ. ნ. წერეთლის ინფორმაცია ლაბორანტ  მ. 
ყასუმაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით (თან ერთვის), რომლის შვილსაც მძიმე 



ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ესაჭიროება  ძვირადღირებული მედიკამენტებით 
ხანგრძლივი მკურნალობა და ითხოვს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას.     

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა დ. ნოზაძემ, ნ. კუციავამ. 

დაადგინეს: ლაბორანტ მ. ყასუმაშვილს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გაეწიოს ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარება 250 ლარის ოდენობით ხელზე.  

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 მოისმინეს  პროფ. ზ. კოვზირიძის ინფორმაცია. მან აღნიშნა, რომ 600 აშშ.დოლარად 
(რეალურ ფასზე სამჯერ იაფად), შესაძლებელია ფაკულტეტმა შეისყიდოს ფართო 
სპექტრის მიკრომექანიკის განმსაზღვრელი როკველის ხელსაწყო, რომელიც 
გამოყენებადი იქნება როგორც ქიმიკოსებისთვის, ასევე მეტალურგებისთვის. მისივე 
განმარტებით,  სტუ-ს იურიდიულ სამსახურის კონსულტაციით, ხელსაწყოს შეძენა 
შესაძლებელია ტენდერის გარეშე პირდაპირი შესყიდვის გზით. 

აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა ნ. კუციავამ, რ. კლდიაშვილმა.  

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 600 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი 
მიკრომექანიკის განმსაზღვრელი როკველის ხელსაწყოს  შესაძენად. 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 

თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      ნ. წერეთელი 

 მდივანი, პროფ.          მ. მშვილდაძე  
   


