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სხდომას ესწრებოდა 13 წევრიდან 11

დღის წესრიგი :

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფ. ზ. კოვზირიძე: მან აღნიშნა, რომ 2015 წლის 21-25 ივნისს,
ესპანეთში, ქ. ტოლედოში, ტარდება ევროპის საზოგადოების საბჭოს
XIV კონფერენცია, სადაც 55 ქვეყანა მონაწილეობს. რომ იგი არის ამ
საბჭოს წევრი და სტუ-ს სახელით ორი საპრეზენტაციო მასალაც აქვს
წარდგენილი. იგი ითხოვს მხოლოდ სარეგისტრაციო თანხას 800 ევროს
ექვივალენტს ლარში.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ზ. ლომსაძე; ნ. კუციავა. მათ მხარი დაუჭირეს
ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან აღნიშნული მივლინების დაფინანსებას.

დადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან პროფ. ზ. კოვზირიძეს სამივლინებო
ხარჯებიდან გამოეყოს 800 ევროს ექვივალენტი ლარში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ.კუციავა. მან აღნიშნა, რომ 75 წელი შეუსრულდა ქიმიური და
ბიოლოგიური დეპარტამენტის პროფესორ ნათელა ნიჟარაძეს,
რომელიც არის ღვაწლმოსილი პედაგოგი, მრავალი სამეცნიერო
ნაშრომის ავტორი და დარგის გამორჩეული სპეციალისტი. მან
წამოაყენა წინადადება იუბილესთან დაკავშირებით, ნ. ნიჟარაძე
დაჯილდოვდეს საპატიო დიპლომით.

აზრი გამოთქვეს: პროფესორები: ზ. კოვზირიძე, მ.მშვილდაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
პროფ. ნ. ნიჟარაძისთვის სტუ-ს საპატიო დიპლომის მინიჭების საკითხს.

დადგინეს: ეთხოვოს აკადემიურ საბჭოს, 75 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, პროფ.
ნ. ნიჟარაძე დაჯილდოვდეს სტუ-ს საპატიო დიპლომით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ.წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ფაკულტეტის
ლაბორანტის ჯ. ჟუჟუნაშვილის განცხადება, რომელიც
ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, თხოულობს



ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. ჯ. ჟუჟუნაშვილის მიერ
განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილი იქნა აგრეთვე ექიმის ცნობა
და მის მიერ გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი ქვითრები.

აზრი გამოთქვეს: მენეჯერი. გ. მჭედლიშვილი: მან აღნიშნა, რომ ბიუჯეტის შესაბამის
მუხლში თითქმის აღარ დარჩა თანხები.
პროფ.ნ.წერეთელი. მან აღნიშნა, რომ საჭიროა ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან იქნეს მოძიებული თანხები სოც. დახმარების მიზნით და
კორექტირების შემდეგ მოხდეს ამ განცხადების განხილვა და
შეძლებისდაგვარად დაკმაყოფილება.

დადგინეს: ფაკულტეტის ბიუჯეტის კორექტირების შემდეგ მოხდეს ჯ. ჟუჟუნაშვილის
განცხადების განხილვა და შეძლებისდაგვარად დაკმაყოფილება.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

მოისმინეს: პროფ. მ.ხუციშვილი მან სათათბიროს წევრებს შეახსენა, რომ
მიმდინარე წლის აპრილში სწავლა დაიწყეს პროფესიული სწავლების
სტუდენტებმა ”შედუღების” სპეციალობით. აღნიშნულთან
დაკავშირებით, საჭიროა შესაბამისი მასალების შეძენა პრაქტიკული
საქმიანობის ჩატარების მიზნით, რაც ფინანსურ ხარჯებთანაა
დაკავშირებული. პროგრამის ხელმძღვანელმა მოითხოვა ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან მოხდეს ხარჯების დაფარვა. მან აღნიშნა აგრეთვე, რომ
ყველა საჭირო მასალის ნუსხა გადასცა ლაბორატორიის ხელმძღვანელ
ი. აბდუშელიშვილს.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ნ. კუციავა, მ. მშვილდაძე, დ. ნოზაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
პროფესიული სწავლების სტუდენტთათვის, ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან საჭირო მასალების შესაძენი თანხების გამოყოფას.

დაადგინს: დაევალოს ფაკულტეტის მენეჯერს შესაბამისი თანხების მოძიება.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


