
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი №33

15.01.2015

სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 11

დღის წესრიგი:
1. ინფორმაცია ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის სახელმწიფო

დაფინანსების შესახებ (ნ. წერეთელი)
2. პროფ. ს. მაზმიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტზე არსებული
ზოგიერთი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სახელმწიფო
დაფინანსების შესახებ ფაკულტეტმა ჯერ კიდევ 2013 წლიდან დაიწყო
ზრუნვა, როდესაც წერილით მიმართეს ჯერ სტუ–ს რექტორს და შემდეგ
განათლების სამინისტროს. ოდნავ მოგვიანებით, ფაკულტეტის
პროფესურამ ანალოგიური თხოვნით შესაბამისი არგუმენტაციით
მიმართა საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას და
პარლამენტისა და მთავრობის კანცელარიის რეკომენდაციით, ამჟამად ეს
საკითხი განხილვის სტადიაშია განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროში. მან სათათბიროს წევრებს წარმოუდგინა ფაკულტეტის
დაფინანსებასთან დაკავშირებული მიმოწერის ასლები. თავმჯდომარემ
აღნიშნა, რომ სახელმწიფო დაფინანსების მოთხოვნა იმითაა
გამართლებული, რომ ფაკულტეტი ერთ–ერთი ძირძველია სტუ–ში და
ქვეყნის საექსპორტო პროდუქციაში ბოლო წლებია მეტალურგიულ და
ქიმიურ ნაწარმს პირველი–მეორე ადგილი უჭირავს. იმის
გათვალისწინებით, რომ მეტალურგიული და ქიმიური საწარმოები
ახალგაზრდა კადრების მწვავე დეფიციტს განიცდის, ხოლო ერთადერთი
საგანმანათლებლო კერა ამ მიმართულებით ჩვენი ფაკულტეტია, კიდევ
უფრო მკვეთრად იკვეთება სახელმწიფო დაფინანსების მოთხოვნის
აუცილებლობა. მან წამოაყენა წინადადება სათათბიროს სახელით
ეთხოვოს სტუ–ს რექტორს, რათა განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს წინაშე დააყენოს 2015–16 სასწავლო წლისთვის,
ფაკულტეტზე არსებულ ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების: „მეტალურგია“(40
სტუდენტი), „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია“(150 სტუდენტი),



„მასალათმცოდნეობა“ (60სტუდენტი), „ქიმია“(30 სტუდენტი)
სახელმწიფო დაფინანსების საკითხი.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორებმა: ლ.გვასალია, ზ. კოვზირიძე, დ. ნოზაძე, ნ. კუციავა, ზ.
ლომსაძე, მ.ხუციშვილი, მ. მშვილდაძე, მ. მაისურაძე: მათ მხარი
დაუჭირეს წამოყენებულ წინადადებას

დაადგინეს 1. 2015–16 სასწავლო წლისთვის, სახელმწიფოს მიერ ფაკულტეტზე
დასაფინანსებელ სტუდენტთა ოპტიმალური რაოდენობა
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე შეადგენს:
„მეტალურგია“ – 40 სტუდენტი;                  „ქიმიური და
ბიოლოგიური ინჟინერია“–150 სტუდენტი; „მასალათმცოდნეობა“ –
60 სტუდენტი,  „ქიმია“– 30 სტუდენტი. სულ 280 სტუდენტი.

2. ეთხოვოს სტუ–ს რექტორს, რათა მიმართოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს, 2015–16 სასწავლო წლისთვის
აღნიშნული პროგრამების სახელმწიფო დაფინანსების შესახებ.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს გააცნო
„ელექტრომეტალურგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის“
ხელმძღვანელის პროფ. ბადრი მაისურაძის მოხსენებითი ბარათი,
რომელიც პროფ. სერგო (სეირან) მაზმიშვილის დაბადებიდან 80
წლის იუბილესთან დაკავშირებით თხოულობს
”ელექტრომეტალურგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრს” (ყოფილი
კაზმის მომზადებისა და გადამუშავების პრობლემური
ლაბორატორია), სადაც ცხოვრების ბოლომდე აქტიურ და
ნაყოფიერ მუშაობას ეწეოდა იგი მიენიჭოს პროფ. ს. მაზმიშვილის
სახელი. თავმჯდომარემ ისაუბრა პროფესორ ს. მაზმიშვილის
დამსახურებაზე ელექტრომეტალურგიის სფეროში, აღნიშნა რომ
იგი იყო ამ დარგის გამორჩეული სპეციალისტი და დიდი
ავტორიტეტის მქონე პიროვნება პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მან
მიმართა სათათბიროს წევრებს მხარი დაეჭირათ ამ
ინიციატივისათვის.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები ნ. კუციავა ლ. გვასალია, ზ. კოვზირიძე,
დ.ნოზაძე; ზ. ლომსაძე: მათ მხარი დაუჭირეს შემოთავაზებულ
წინადადებას.

დაადგინეს ”ელექტრომეტალურგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრს
პროფ. სერგო (სეირან) მაზმიშვილის დაბადებიდან 80 წლის



იუბილესთან დაკავშირებით მიენიჭოს მისი სახელი და
განსახილვევლად გადაეცეს სტუ–ს აკადემიურ საბჭოს.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. მ. მშვილდაძე: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო 2014-15 სასწ. წელს
ჩარიცხულ მაგისტრანტთა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები და
წარუდგინა მათ დასამტკიცებლად (იხ. დანართი).

დაადგინეს 2014–15 სასწავლო წელს ჩარიცხულ მაგისტრანტებს დაუმტკიცდეთ
ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები წარმოდგენილი სახით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


