
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
სათათბიროს სხდომის

ო ქ მ ი № 54

16.12.2015

სათათბიროს 12 წევრიდან ესწრებოდა 10

დღის წესრიგი :

1. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე 2016-17 სასწავლო
წელს მისაღებ სტუდენტთა კონტიგენტის კორექტირების შესახებ (ნ. წერეთელი)

2. ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის  დაზუსტებული ვარიანტის
განხილვა   (გ. მჭედლიშვილი)

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფესორი ნ. წერეთელი. მან აღნიშნა, რომ აუცილებლობიდან გამომდინარე,
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის მასშტაბით მოხდა კორექტირება
მისაღები კონტიგენტის რაოდენობაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე მან
სათათბიროს წევრებს გააცნო 2016-17 სასწავლო წელს მისაღები სტუდენტების
კონტიგენტის კორექტირებული ვარიანტი და აღნიშნა, რომ გამოცხადებული 485
ადგილის ნაცვლად განაცხადი გაკეთდება 300 ადგილზე (თან ერთვის).

აზრი გამოთქვეს პროფესორები:ზ.კოვზირიძე, მ. მშვილდაძე. მათ მხარი დაუჭირეს
სტუდენტთა მისაღები კონტიგენტის კორექტირებულ ვარიანტს.

დაადგინეს: 2016-17 სასწავლო წელს მისაღები სტუდენტების კონტიგენტის რაოდენობა
განისაზღვროს წარმოდგენილი სახით.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი მან აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის
პროექტში მოხდა კორექტირება, კერძოდ შემოსავლებში გათვალისწინებული
იქნა 2016-17 სასწავლო წელს მისაღები 300 სტუდენტის მიერ შემოსატანი
სწავლების საფასური და ”ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისა” და
”სატრანსპორტო მექანიკა - მანქანათმშენებლობის” ფაკულტეტებიდან
”მასალათმცოდნეობის” საგნის წასაკითხი საათებიდან მისაღები თანხები. მისივე
განმარტებით, წინა სათათბიროს გადაწყვეტილების საფუძველზე და დეკანთან
შეთანხმებით მოძიებული თანხებიდან 45 000 ლარი გაითვალისწინა ლაზერული
დანადგარის შესაძენად.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, თ. ცინცაძე, ზ. კოვზოროძე. ლ. გვასალია,
მ. მშვილდაძე, სტუდენტი ა. ტატანაშვილი. მათ აღნიშნეს, რომ 2016 წლისთვის
პრიორიტეტულად იქნეს მიჩნეული სარემონტო სამუშაოები და ეს 45 000 ლარი
ჩაისვას სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად შესაბამის მუხლში.
პროფ. მ. ხუციშვილი. მან აღნიშნა, რომ სარემონტო სამუშაოების ჩატარების
პარალელურად აუცილებელია განვითარდეს მეცნიერებაც, რისთვისაც საჭიროა



უახლესი დანადგარების შეძენა მათ შორის ლაზერული დანადგარის, რომლის
გამოყენების აუცილებლობასაც საჭიროებს კომპოზიციური, მინის, ტიხრული
მინანქრისა და მაღალი სისალის მქონე მასალების დამუშავების პროცესი.
ამასთან ლაზერული დანადგარის გარეშე შეუძლებელია დაამუშავო საფრენი
აპარატებისათვის საჭირო აუცილებელი მასალები. გარდა ამისა ლაზერული
დანადგარი აუცილებელია ”მასალათმცოდნეობის” პროგრამის
განხორციელებისათვის, მათ შორის მასალათა მხატვრული დამუშავებისათვის
რათა პრობლემები არ შეიქმნას აკრედიტაციის პროცესში.

აზრი გამოთქვეს პროფ. ზ. ლომსაძე. მან მხარი დაუჭირა პროფ. მ. ხუციშვილის წინადადებას.
დაადგინეს: 2016 წლის ბიუჯეტში სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად

გათვალისწინებულ თანხას დაემატოს მოძიებული 45 000 ლარი, ხოლო
სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენის შემდეგ განისაზღვროს
პრიორიტეტები და თანხის მორჩენის შემთხვევაში შეძენილი იქნას ლაზერული
დანადგარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მიმდინარე საკითხები

მოისმინეს: პროფესორი ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს გააცნო ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოც. პროფ. ი. ლაგვილავას განცხადება (თან
ერთვის).სადაც იგი ითხოვს ფინანსურ თანადგომას 2016 წელს მოსწავლეთა
რესპუბლიკური კონფერენციის ჩასატარებლად სახელწოდებით ”ქიმია ხვალ”.

თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ანალოგიური  ტიპის კონფერენციებს ეს
ჯგუფი ატარებს წლების განმავლობაში, რითაც  ხელს უწყობენ აბიტურიენტების
დაინტერესებას ქიმიის მიმართ  და რომ ფაკულტეტი შეძლებისდაგვარად
ფინანსურ თანადგომას უწევდა კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს.

აზრი გამოთქვეს პროფ. მ. მშვილდაძე, მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მათ აღნიშნეს, რომ 2016
წელს ბიუჯეტის კორექტირებისას აღნიშნული კონფერენციის ჩასატარებლად
გათვალისწინებული იქნას 1000 ლარი.

დაადგინეს: 2016 წელს ბიუჯეტის კორექტირებისას კონფერენციის კონფერენციის ”ქიმია
ხვალ” ჩასატარებლად გათვალისწინებული იქნას 1000 ლარი.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს: პროფ. ნ. წერეთელი. მან აღნიშნა, რომ ქიმიური ტექნოლოგიისა და
მეტალურგიის ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორ გ. ბერაძეს აქვს
ჯანმრთელობის პრობლემა, კერძოდ სიმსივნური წარმონაქმნი თავის არეში და
ესაჭიროება სასწრაფო ოპერაცია.

აზრი გამოთქვეს პროფესორები:ზ.კოვზირიძე, ზ. ლომსაძე, მ. მშვილდაძე. მათ მხარი
დაუჭირეს დახმარების გაწევას.

დაადგინეს: ასოც. პროფ. გ. ბერაძეს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მიეცეს დახმარება 500 ლარის
ოდენობით ხელზე.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.



მოისმინეს: პროფესორი ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს წაუკითხა მეორე წლის
სწავლების დოქტორანტ მ. ჯოლოგუას განცხადება (თან ერთვის), რომელიც არის
ვიზირებული აკადემიური საბჭოს სწავლული მდივნის ბატონ გ. სალუქვაძის
მიერ რედაქციით ”გთხოვთ განიხილოთ ფაკულტეტზე”.

თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ადმინისტრაციის მიერ დოქტორანტ
მ. ჯოლოგუას სტატუსის შეჩერება მოხდა ფინანსური დავალიანების გამო,
ფაკულტეტის გვერდის ავლით, და რომ სათათბიროს მიმდინარე წლის 24
ივნისის გადაწყვეტილებით (ოქმი №44), ეთხოვა მენეჯერს გაეთვალისწინებინა
დოქტორანტ ჯოლოგუას მდგომარეობა, რათა არ შექმნოდა შეფერხება სწავლის
პროცესში.

აზრი გამოთქვეს პროფ. მ. მაისურაძე, მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მათ აღნიშნეს, რომ
დოქოტორანტ მ. ჯოლოგუას აღდგენის შემთხვევაში, ფაკულტეტმა
გაითვალისიწინოს მისი მდგომარეობა და სათათბიროს მიმდინარე წლის 24
ივნისის გადაწყვეტილებით (ოქმი №44), შეძლებისდაგვარად კვლავ შეუწყოს
ხელი სწავლის პროცესის უწყვეტ წარმართვაში.

დაადგინეს: დოქოტორანტ მ. ჯოლოგუას აღდგენის შემთხვევაში, ფაკულტეტმა
გაითვალისიწინოს მისი მდგომარეობა და სათათბიროს მიმდინარე წლის 24
ივნისის გადაწყვეტილებით (ოქმი №44), შეძლებისდაგვარად კვლავ შეუწყოს
ხელი სწავლის პროცესის უწყვეტ წარმართვაში.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად.

მოისმინეს პროფესორი ნ. წერეთელი. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო ვიცე-რექტორის მიერ
ვიზირებული მოქალაქე პაატა ბაიდოშვილის განცხადება СV -თან ერთად (თან
ერთვის), რომელიც ითხოვს დასაქმებას ქიმიის ლაბორატორიაში.

აზრი გამოთქვეს პროფ. ნ. კუციავა მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მათ აღნიშნეს, რომ ამჟამად
ფაკულტეტზე არ არსებობს ვაკანსია და ფაკულტეტის მძიმე ფინანსური
მდგომარეობიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე შეუძლებელია მოქალაქე პაატა
ბაიდოშვილის განცხადების დაკმაყოფილება.

დაადგინეს: ვაკანსიის არ არსებობისა და ფაკულტეტის მძიმე ფინანსური მდგომარეობიდან
გამომდინარე, ამ ეტაპზე შეუძლებელია მოქალაქე პაატა ბაიდოშვილის
განცხადების დაკმაყოფილება.

დადგენილება მიღებულია ერთხმად

სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ. ნ. წერეთელი

მდივანი, პროფ. მ. მშვილდაძე


