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მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო მეტალურგიის,
მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის
პროფესორის რაულ გვეტაძის განცხადება, სადაც იგი მიუთითებს, რომ
მიუხედავად პროფესორის დაკავებული 0.5 ს/ერთეულისა, მიმდინარე
სასწავლო წელს მისი აკადემიური დატვირთვა შეადგენს 405 სთ-ს.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, რ. გვეტაძე ითხოვს მოწვეულ იქნეს
პროფესორის თანამდებობაზე 200 სთ დატვირთვით.

აზრი გამოთქვეს პროფ. ზ. ლომსაძე, დ. ნოზაძე, ნ. კუციავა: მათ მხარი დაუჭირეს
რ.გვეტაძის პროფესორად მოწვევას.

დაადგინეს: 2014-15 სასწავლო წელს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტზე, მოწვეული იქნეს რ. გვეტაძე პროფესორად აკადემიური
დატვირთვით 200 სთ.

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ემერეტუსის
სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, ფაკულტეტზე შემოსული
აკადემიური პერსონალის განცხადებები:

 თოფურია მელორი ასოც.პროფ. 0,5ს/ე;
 ხუბულური ზაური ასოც.პროფ. 0,5ს/ე;
 გორდეზიანი ალექსანდრე პროფ. 0,5ს/ე;
 მიქაუტაძე მერაბი პროფ. 0,5ს/ე;
 ჩხიკვაძე ელმირა პროფ. 0,5ს/ე;
 ღონღაძე ნელი პროფ. 1,0ს/ე;
 ჩხიკვაძე ლევანი ასოც.პროფ. 1,0ს/ე;
 სულამანიძე არტური პროფ. 1,0ს/ე;
 თვალავაძე ივანე პროფ 0,5ს/ე



აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. კუციავა, ზ. კოვზირიძე ზ. ლომსაძე, მ. მაისურაძე,
დ.ნოზაძე: მათ აღნიშნეს, რომ თითოეულ მათგანი არის გამოჩენილი
მეცნიერი და ღვაწლმოსილი პედაგოგი, რომლებიც ათეული წლებია
ნაყოფიერად მოღვაწეობენ ფაკულტეტზე. მათ მხარი დაუჭირეს
მათთვის ემერეტუსის სტატუსის მინიჭებას.

დაადგინეს; ეთხოვოს სტუ-ს ადმინისტრაციას აღნიშნული პროფესორებს
მიანიჭოს ემერეტუსის სტატუსი

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი ლაბორანტი მაია
რომელაშვილი მძიმე ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე,
თხოულობს დახმარებას 360 ლარის ოდენობით ხელზე.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორებმა: ლ. გვასალია, ნ. კუციავა, მ. მშვილდაძე, ზ. ლომსაძე.
მათ მხარი დაუჭირეს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან
მ. რომელაშილისთვის დახმარების გაწევას 300 ლარის ოდენობით
ხელზე.

დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მ. რომელაშვილს მიეცეს 300 ლარი ხელზე.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ ქიმიური ტექნოლოგიისა და
მეტალურგიის ფაკულტეტის პირველი წლის სწავლების დოქტორანტი
მადონა ჯოლოგუა იმის გამო, რომ განიცდის ეკონომიურ სიდუხჭირეს,
ითხოვს დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის დაფარვას.

აზრი გამოთქვეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი, პროფესორები: ნ. კუციავა, მ. მშვილდაძე.
მათ აღნიშნეს, რომ ვინაიდან ფაკულტეტს არ გააჩნია შესაბამისი
სახსრები, გათვალისწინებული იქნეს მ. ჯოლოგუას თხოვნა და
მიმდინარე სასწავლო წელს სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო
არ მოხდეს მისი დაბლოკვა ელექტრონულ უწყისში.

დაადგინეს: სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო, 2014-15 სასწავლო წელს არ
მოხდეს დოქტორანტ მ. ჯოლოგუას დაბლოკვა ელექტრონულ
უწყისში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


