
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 40

30.04.2015

სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 11

დღის წესრიგი :

1. ფაკულტეტის დებულების პროექტის განხილვა (ნ. წერეთელი)
2. ფაკულტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ  (გ. მჭედლიშვილი)

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან გამომსვლელთა თხოვნით, სათათბიროს
შეუთანხმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხთა განხილვის
თანმიმდევრობა.

მიმდინარე საკითხები
მოისმინეს: პროფ. თ. აგლაძე: მან აღნიშნა, რომ 2015 წლის 25-26 ივნისს, შვედეთში,

ქ. ლუნდში, ტარდება ევროპის ზედაპირების ტექნოლოგიების
აკადემიის სამეცნიერო ფორუმი, სადაც იგი მიწვეულია
საერთაშორისო-სამეცნიერო კომიტეტის წევრად. მისივე განმარტებით,
აღნიშნული აკადემია აერთიანებს ევროპის 18 სახელმწიფოს
ლითონური მასალების დამუშავების დარგში და მათი
წარმომადგენლებისაგან შექმნილია აკადემიის საბჭო - ბორდი,
რომელშიც 1995 წლიდან საქართველო მიღებულია წვრ ქვეყნად, ხოლო
თვითონ არის ამ მისიით საქართველოს წარმომადგენელი.
ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მან მოითხოვა სამივლინებო
ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება - 1100 $ ის ექვივალენტი ლარში
(მგზავრობის და სასტუმროს ხარჯი).

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ზ.კოვზირიძე, მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის
ბიუჯეტში სამივლინებო ხარჯების არსებობის ერთერთი ინიციატორი
იყო თვითონ და რა თქმა უნდა, მხარს უჭერს აღნიშნული მივლინების
დაფინანსებას.
ლ. გვასალია, ნ. წერეთელი, მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მათ მხარი
დაუჭირეს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან პროფ. თ. აგლაძის სამივლინებო
ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას 1100 $ ის ექვივალენტი ლარის
ოდენობით.



დადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან პროფ. თ. აგლაძეს, სამივლინებო ხარჯებიდან
გამოეყოს 1100$ ის ექვივალენტი ლარში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან სათათბიროს წევრებს გააცნო პროფ. თ. აგლაძის
მოხსენებითი ბარათი, რომელიც ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის
მიმართულებით, პერიოდული სამეცნიერო ტექნიკური ლიტერატურის
შესაძენად ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან ითხოვს 300 ლარის გამოყოფას.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ნ. კუციავა, ლ. გვასალია. მათ მხარი დაუჭირეს თ.
აგლაძის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

დადაგინეს: ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების მიმართულებით, პერიოდული
სამეცნიერო ლიტერატურის შესაძენად ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან
გამოიყოს 300 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. ნ. კუციავა: მან სათათბიროს წევრებს წარმოუდგინა
ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-
საგამომცემლო საბჭოს ოქმი, დამხმარე სახელმძღვანელოს ”ზოგადი
ქიმიის კურსი ” (ავტორები ნ. კუციავა, ე.თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ.
ედილაშვილი) გამოცემის შესახებ. მან მოითხოვა ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან აღნიშნული წიგნის გამოსაცემად საჭირო თანხის - 360
ლარის გამოყოფა.

აზრი გამოთქვეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი, პროფესორები: მ. მშვილდაძე, დ. ნოზაძე:
მათ მხარი დაუჭირეს დამხმარე სახელმძღვანელოს დაფინანსების
საკითხს.

დაადგინეს: ზემოთ აღნიშნული სახელმძღვანელოს გამოსაცემად ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან გამოიყოს 360 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის სპეციალისტ
მალხაზ სირაძეს გარდაეცვალა დედა ქალბატონი ჩარიტა სირაძე,
რომელიც წლების განმავლობაში სტუ-ს თანამშრომელიც იყო.

მ. სირაძის მცირე თანამდებობრივი სარგოს გათვალისწინებით,
სთხოვა სათათბიროს წევრებს, რომ ფაკულტეტმა შეძლებისდაგვარად
გაუწიოს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: მ. მშვილდაძე, დ. ნოზაძე, ზ. ლომსაძე: მათ მხარი
დაუჭირეს მ. სირაძისთვის ფინანსური დახმარების გაწევას 500 ლარის
ოდენობით ხელზე.



დაადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტის სოციალური დახმარების მუხლიდან
მ. სირაძესგამოეყოს 500 ლარი ხელზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი; მან სათათბიროს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია
აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობის დაკავებასთან
დაკავშირებით. აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების
სურვილი გამოთქვა ”გარემოს დაცვითი ინჟჳნერიის და ეკოლოგიის ”
დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე დასანიშნად პროფ. დ.
ერისთავმა, ხოლო ”ქიმიის” დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე
დასანიშნად პროფესორებმა მ. ცინცაძემ და დ. ჯინჭარაძემ.

მან სათათბიროს წევრებს სთხოვა გამოეთქვათ თავიანთი აზრი
საბჭოს მიერ კენჭისყრის ფორმის ჩატარებასთან დაკავშირებით.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები ლ. გვასალია, ზ. კოვზირიძე: მათ აღნიშნეს, რომ
აკადემიური დეპარტამენტის დებულებიდან გამომდინარე, ფაკულტეტის
საბჭომაც ანალოგიურად უნდა ჩაატაროს ფარული კენჭისყრა და ხმათა
უმრავლესობით, წარუდგინოს დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე
დასანიშნი კანდიდატი სტუ-ს აკადემიურ საბჭოს.

დაადგინეს: რეკომენდაცია მიეცეს ფაკულტეტის საბჭოს, რათა აკადემიური
დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის
წარდგენა მოხდეს ფარული კენჭისყრის საფუძველზე მიღებული ხმათა
უმრავლესობით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

2.ფაკულტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ  (გ. მჭედლიშვილი)

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი: მან აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის
ივლისში ტარდება საერთაშორისო კონფერენცია ”ინოვაციური
ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”, რომელიც
ეძღვნება პროფ. ს. მაზმიშვილის 80 წლის იუბილეს. აღნიშნულ
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვეული არიან
სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. მათი მასპინძლობის
სრულყოფილი ორგანიზების მიზნით, საჭიროა კორექტირება შევიდეს
ფაკულტეტის ბიუჯეტში, კერძოდ ”სესიების, კონფერენციების,
ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების
ხარჯებიდან ” 6813 ლარი გადატანილი იქნეს ”მიღებისა და
ღონისძიებების ხარჯებში”. გარდა ამისა, X კორპუსის გათბობასთან
დაკავშირებით, ”არასაცხოვრებელი შენობების” მუხლიდან (კოდი 3111)
127794 ლარი გადატანილი უნდა იქნეს ”სხვა შენობა-ნაგებობების”
მუხლში (კოდი 31111), ხოლო სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის



შესაძენად ’სამეცნიერო ხარჯებიდან (კოდი 221014) 1000 ლარი ასევე
საჭიროა გადატანილი იქნეს ”სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის,
რომელიც არ არის კლასიფიცირებული” მუხლში (კოდი 3122220).

აზრი გამოთქვეს: პროფესორებმა: ლ. გვასალია, მ. მაისურაძე: მათ მხარი დაუჭირეს
ფაკულტეტის ბიუჯეტში შესაბამის კორექტირებას.

დაადგინეს: მიეცეს რეკომენდაცია ფაკულტეტის საბჭოზე განსახილველად
მენეჯერის მიერ ბიუჯეტში წარმოდგენილ ცვლილებებს.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

1.ფაკულტეტის დებულების პროექტის განხილვა (ნ. წერეთელი)

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის მომქმედი დებულება
საბჭოს მიერ შემუშავებულია 2007 წელს, ამ ხნის განმავლობაში
უნივერსიტეტმა ორჯერ შეიცვალა სტატუსი და განხორციელდა
სტრუქტურული ცვლილებებიც.

აღნიშნულიდან გამომდინარე სტუ-ში საჭირო შეიქმნა
ფაკულტეტების ახალი დებულებების შემუშავება. იმისათვის, რომ
დამყარდეს კოორდინაცია ფაკულტეტის დებულებებს შორის,
უნივერსიტეტის სენატმა, 2014 წლის 15 ოქტომბერს 62-ე სხდომაზე სტუ-ს
სენატის წევრის პროფ. ზ.ლომსაძის წარდგინებით მიღებული დებულების
ერთიანი პროექტი, თითოეულ ფაკულტეტს შესთავაზა სახელმძღვანელო
ვერსიად.

ნ. წერეთელმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ სენატის დადგენილებით,
ფაკულტეტებს დაევალათ ერთი თვის ვადაში, თავიანთი დებულებების
დასამტკიცებლად წარმოდგენა. მანვე განმარტა, რომ აღნიშნულის
გათვალისწინებით, შემუშავდა ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტის დებულების პროექტი, რომელიც განსახილველად
განთავსდა ფაკულტეტის საიტზე და შესაბამისი საინფორმაციო
განცხადებაც იქნა გაკეთებული, რათა თანამშრომლებს და სტუდენტებს
შენიშვნები და წინადადებები დროულად წარმოედგინათ ფაკულტეტის
საბჭოს მდივანთან.

მან სათათბიროს წევრებს წაუკითხა დებულების პროექტთან
დაკავშირებით შემოსული შენიშვნები (მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი,
პროფესორები: ი. სულაძე, მ. მჭედლიშვილი, ზ. ლომსაძე), რასაც მოჰყვა
შესაბამისი განხილვები (იხ. წარმოდგენილი მასალა).

თავმჯდომარის განმარტებით, ფაკულტეტის დებულების
პროექტი შემუშავდა სენატის მიერ მოწოდებული სამუშაო ვერსიის
გათვალისწინებით და სათათბიროსთან ერთად მოხდა მისი მუხლობრივი
განხილვა.



აზრი გამოთქვეს პროფ. ზ. ლომსაძე, დ. ნოზაძე, ნ. კუციავა, ზ. კოვზირიძე : მათ მხარი
დაუჭირეს წარმოდგენილი პროექტის საბჭოზე განხილვას შესაბამისი
შესწორებების გათვალისწინების შემდეგ.

დაადგინეს: მიეცეს რეკომენდაცია ფაკულტეტის დებულების პროექტს საბჭოზე
განსახილველად შესაბამისი შესწორებების გათვალისწინების შემდეგ.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

შენიშვნა: სათათბიროს მიმდინარეობისას შელაპარაკება მოხდა პროფ.
ზ.კოვზირიძესა და პროფ. თ. აგლაძეს შორის, რამაც გამოიწვია ვნებათა
ღელვა და მცირე ხნით სათათბირო სხდომის შეფერხება.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


