
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 48

16.10.2015

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 9 წევრი

დღის წესრიგი :

1. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საშტატო განრიგის
დამტკიცების შესახებ (ნ.წერეთელი);

2. ფაკულტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ (გ.
მჭედლიშვილი);

3. ”ვეფხისტყაოსნის” სამ ანბანოვანი ხელნაწერის შექმნის შესახებ (ზ. კოვიზირიძე).

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი: მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტმა გასულ წელს უკვე შეიმუშავა
საშტატო განრიგის პროექტი. იმის გათვალისწინებით, რომ შეიქმნა ორი ახალი
დეპარტამენტი, საჭიროა მათთვის სპეციალისტის ახალი შტატების დამატება. ამასთან წინა
სათათბირო სხდომაზე დამატებით მოვიწვიეთ სამი უფროსი მასწავლებელი და საჭიროა ეს
ცვლილება აისახოს საშტატო განრიგშიც.

აზრი გამოთქვეს პროფ. ზ. ლომსაძე. მან საშტატო განრიგთან დაკავშირებით, სათათბიროს
წევრებს გააცნო მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითოების დამუშავების
დეპარტამენტის პროფ. ზიზი სვანიძის მოხსენებითი ბარათი, რომელიც ითხოვს
სასურსათო პეოდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე და
მოდულზე ’ეკოლოგია მეტალურგიაში” პროფესორად (200სთ) მოწვეული იქნას გეოგრაფის
მეცნიერებათა დოქტორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფ. გარი
გუნია (იხ. დანართი).მან ასევე აღნიშნა, რომ მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და
ლითონების დამუშავების დეპრტამენტს არ ყავს სპეციალისტი და მოითხოვა ერთი
საშტატო ერთეულის გამოყოფა.

პროფ. თ. ცინცაძე: მან აღნიშნა, რომ ფარმაციის დეპარტამენტში პროფ. რ. სხილაძის
გარდაცვალების გამო გაჩნდა ვაკანსია (400სთ) და მოითხოვა ფარმაციის დეპარტამენტში
აღნიშნული საათების ბაზაზე პროფესორებად მოწვეული იქნან იავიჩი პავლე (200სთ) და
ელიავა გიორგი (200სთ).

პროფ. ზ.კოვზირიძე. მან ახალგაზრდა კადრების მოსაზიდად, მოითხოვა მე-9
საგანთა ჯგუფში ასისტენტ-პროფესორის ს/ერთეულის დამატება კონკურსის
გამოცხადების მიზნით (200 სთ).

პროფ. ნ. კუციავა, ლ. გვასალია, მ. მაისურაძე. მათ მხარი დაუჭირეს საშტატო განრიგში აღნიშნული
ცვლილებების შეტანას.

დადგინეს: 1.მოწვეული იქნას პროფესორებად: გარი გუნია (200სთ); იავიჩი პავლე (200სთ) და
ელიავა გიორგი (200სთ).შევიდეს საშტატო განრიგში შესაბამისი ცვლილებები
წარმოდგენილი სახით და საშტატო განრიგის პროექტი გადაეცეს სტუ-ს კანცლერს
(იხ. დანართი).
2. ეთხოვოს ადმინისტრაციას გამოცხადდეს კონკურსი მე-9 საგანთა ჯგუფში
ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 200 სთ აკადემიური დატვირთვით.



მომხრე 8

თავი შეიკავა 1

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ საჭიროა დაზუსტდეს მიმდინარე
წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტი, რისი საშუალებაც მოგვეცემა მას შემდეგ, რაც გაირკვევა
პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა.

მან განმარტა, აგრეთვე, რომ მე-10 კორპუსის გასათბობად ფაკულტეტის ბიუჯეტში
გათვალისწინებულ თანხებს, აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, მოაკლდა 160 ათასი
ლარი, რითაც უნივერსიტეტმა შეიძინა მე-2 და მე-10 კორპუსების სალექციო
აუდიტორიებში დასამონტაჟებელი ვიდეო აღჭურვილობა და წამოაყენა წინადადება რომ
დარჩენილი 127 ათასი ლარი გადანაწილებული იქნას სხვა მუხლებში, რათა არ მოხდეს
აუთვისებლობის გამო ამ თანხის ჩამოჭრა. მანვე განმარტა, რომ მე-2, მე-10 კორპუსებისა და
მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე ვიდეო კონტროლის მიზნით, ბიუჯეტში გამოყოფილი
გვქონდა 6100 ლარი, რომლის გადატანაც უნდა მოხდეს არასაცხოვრებელ მუხლში, სადაც
გვაქვს უარყოფითი მაჩვენებელი, ამიტომ უმჯობესია აღნიშნული ცვლილება
განხორციელდეს ბიუჯეტის დაზუსტების შემდეგ.

აზრი გამოთქვეს პროფ. ზ. კოვზირიძე. მან აღნიშნა, რომ სამარცხვინოა, რომ სტუ-ს რომელიმე
კორპუსი კიდევ არ თბებოდეს, ამიტომ ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ რათა დროულად
მოხდეს მე-10 კორპუსშიც გათბობის სისტემის დამონტაჟება, მითუმეტეს, რომ აგრარული
ფაკულტეტის სტუდენტებსაც მე-10 კორპუსში უტარდებათ მეცადინეობები და მათაც უნდა
მოეთხოვოთ ფინანსური თანადგომა.

ზ. ლომსაძე. იგი კატეგორიული წინააღმდეგი გამოვიდა ფაკულტეტის ბიუჯეტში
მე-10 კორპუსის გასათბობად გათვალისწინებული თანხის დაქუცმაცების და წამოაყენა
წინადადება, რათა გაერთიანებული ძალებით ეთხოვოს სტუ-ს ადმინისტრაციას
მხარდაჭერა.

დაადგინეს: 1. 2015 წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტში ცვლილებები განხორციელდეს ბიუჯეტის
დაზუსტების შემდეგ.

2. ეთხოვოს სტუ-ს ადმინისტრაციას, რათა ფაკულტეტს დაეხმაროს მე-10 კორპუსის
გათბობის სისტემის დამონტაჟებაში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ზ. კოვზირიძე. მან აღნიშნა, რომ იქმნება შოთა რუსთაველის უკვდავი პოემის
”ვეფხისტყაოსნის” სამ ანბანოვანი ხელნაწერი, რისთვისაც საჭიროა გარკვეული თანხები
და აღნიშნულთან დაკავშირებით სათათბიროს წევრებს გააცნო სტუ-ს აკადემიური
საბჭოს 2015 წლის 18 სექტემბრის დადგენილება №1694, რომლის მიხედვითაც ეთხოვა
ფაკულტეტებს 2016 წლიდან მიიღონ წილობრივი ფინანსური მონაწილეობა 150 ლარის
ოდენობით 18 თვის განმავლობაში. მან წამოაყენა წინადადება, რათა ფაკულტეტმა მხარი
დაუჭიროს ამ მამულიშვილური საქმის ხორცშესხმას.

დაადგინეს: გათვალისწინებული იქნას აღნიშნული თანხა ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში
”ვეფხისტყაოსნის’ სამ ანბანოვანი ხელნაწერის შექმნის მიზნით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მიმდინარე საკითხები.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს წაუკითხა პროფ. არჩილ
სარუხანიშვილის განცხადება, რომლითაც იგი, როგორც ხელმძღვანელი ითხოვს
მაგისტრატურის მეორე წლის სწავლების სტუდენტ დავით ნებიერიძის სამაგისტრო
თემის დასახელების კორექტირებას კერძოდ, ნაშრომის დასახელება ”რუსთავის
მარტენის წიდის ფიზიკურ-ქიმიური თავისებურებების გათვალისწინებით გამოყენების
ძირითადი სფეროების დადგენა” შეიცვალოს შემდეგი რედაქციით ” რუსთავის ნაყარი
მარტენის წიდისა და მისი გადამუშავებით მიღებული პროდუქტების ფიზიკურ-
ქიმიური კვლევა” და თხოვა სათათბიროს წევრებს მხარი დაეჭირათ ამ ცვლილებისთვის.

დაადგინეს: განხორციელდეს ცვლილება მეორე წლის სწავლების მაგისტრანტის თემის
დასახელებაში და დამტკიცდეს შემდეგი რედაქციით ” რუსთავის ნაყარი მარტენის
წიდისა და მისი გადამუშავებით მიღებული პროდუქტების ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა”.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს პროფ. ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ვიცე-რექტორის მიერ
ვიზირებული ორი განცხადება, სადაც ქიმიური ტექნოლოგიისა და
მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური დეპარტამენტის
ლაბორანტი (0.5 ს/ე) ალექსანდრე აფაქიძე სამხერდო გაწვევასთან
დაკავშირებით ითხოვს აღნიშნული თანამდებობიდან განთავისუფლებას და
ამავე ფაკულტეტის მაგისტრატურის პირველი წლის სწავლების სტუდენტი
სალომე ჭეიშვილი ითხოვს არსებული ვაკანსიის დაკავებას 0.5 საშტატო
ერთეულზე.

პროფ. ნ. წერეთელმა განმარტა, რომ ამ შემთხვევაში არ ხდება საშტატო
ცვლილება და სთხოვა სათათბიროს წევრებს დააკმაყოფილონ მათი თხოვნა.

დაადგინეს: ეთხოვოს სტუ-ს რექტორს აღნიშნული განცხადებების დაკმაყოფილება.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


