
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი №26

09.07.2014

სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 10
დღის წესრიგი:

1. 2014-15 სასწ. წლისათვის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო ანაზღაურების შესახებ
(ნ.წერეთელი).

2. მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთლმა აღნიშნა, რომ 2013 წლის 11 ოქტომბრის
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბჭოს
გადაწყვეტილებით, 2013-14 სასწავლო წელს ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალის სახელფასო ანაზღაურება სხვა
ფაკულტეტებისაგან განსხვავებით იყო სპეციფიკური, რაც
გამოწვეული იყო იმჟამინდელი ბიუჯეტის მდგომარეობით. სხვა
შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა ფაკულტეტზე
განვითარებისათვის საჭირო ფონდის შექმნა. იმის
გათვალისწინებით, რომ წელს ამთავრებს 160, ხოლო მისაღები
გვყავს 550 სტუდენტი, იმედია გაიზრდება ფაკულტეტის ბიუჯეტი
და საშუალება მოგვეცემა ფაკულტეტი დაუბრუნდეს
ანაზღაურების საუნივერსიტეტო მოდელს, რისთვისაც საჭიროა
საბჭომ მიიღოს დროული გადაწყვეტილება.

აზრი გამოთქვეს:

პროფ. ლ.გვასალია: მან აღნიშნა, რომ ვინაიდან 2013-14
სასწავლო წელს ფაკულტეტს სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, ჩვენ
წავედით დინების საწინააღმდეგოდ და ავირჩიეთ არსებული
მოდელი. შარშანდელი ჯგუფები იყო მცირე რიცხოვანი, წელს
უკეთესი სიტუაციაა, ჯგუფები გაერთიანდა და ჩვენი ბიუჟეტი
გაწვდება აღნიშნულ მოდელს კოეფიციენტების შემოღებასთან
დაკავშირებით. მიმაჩნია რომ საკითხი უნდა დაისვას
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე, რათა დროულად მოხდეს
აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა კერძოდ, 2014-15 სასწავლო
წლიდან ჩვენი ფაკულტეტიც გადავიდეს ანაზღაურების
საუნივერსიტეტო მოდელზე.

პროფ. ზ.ლომსაძე, პროფ.ზ.კოვზირიძემ მხარი დაუჭირეს
ანაზღაურების საუნივერსიტეტო მოდელზე გადასვლას.



დაადგინეს სათათბირო მხარს უჭერს 2014- 15 სასწავლო წლიდან
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ანაზღაურების
საუნივერსიტეტო მოდელზე გადასვლას და რეკომენდაციას უწევს
საკითხი განხილული იქნას ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს: პროფ. დ.ნოზაძე: აღნიშნა, რომ პროფ. ი.კვირიკაძის
გარდაცვალების გამო, მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და
ლითონების დამუშავების დეპარტამენტში გაჩნდა სრული
პროფესორის 0.5 ს/ე -ის ვაკანსია და მოითხოვა იმავე საგანთა
ჯგუფში კონკურსის გამოცხადება.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ზ.ლომსაძე, პროფ. თ. ცინცაძე: მათ აღნიშნეს, რომ
ანაზღაურების საუნივერსიტეტო მოდელზე გადასვლა
გარკვეულწილად შეამცირებს საათების რაოდენობას, ამიტომ
მართებულია ეს საკითხი განვიხილოთ 2014-15 სასწავლო წლის
დასაწყისში.

დაადგინეს: აკადემიური პერსონალისთვის კონკურსის გამოცხადებისა და
პედაგოგების მოწვევასთან დაკავშირებული საკითხები განხილულ
იქნეს 2014-15 სასწავლო წლის დასაწყისში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს; პროფ. თ. ცინცაძე და პროფ. ნ.კუციავა: მათ აღნიშნეს, რომ
ჯანმრთელობის გაუარესების გამო მატერიალურ დახმარება
ესაჭიროებათ პროფ. რ. სხილაძეს, ლერა ქაშაკაშვილს და მარინა
კუკულაძეს.

დაადგინეს:’ ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოეყოთ:

პროფ. რ, სხილაძეს 200ლარი, ლერა ქაშაკაშვილს-200 ლარი და
მარინა კუკულაძეს-200 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე ნ. წერეთელი

მდივანი მ.მშვილდაძე


