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სხდომა დაწყების დრო: 14.00
სხდომის დასრულების დრო: 15.00
სხდომას ესწრებოდნენ:
საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი მაკა კაჭარავა
საბჭოს წევრები: პროფესორები: ვალენტინა საყვარელიძე, ირინა ჯობავა,
ასოცირებული პროფესორები: კახა კვაშილავა, ირმა ზაქარაია, მაია აღაია, ინგა მორგოშია,
ირმა გულორდავა, ნინო ნასყიდაშვილი, რუსუდან ესებუა, ლია ქურხული, ელენე ჩომახიძე,
ლია ჩხარტიშვილი.
ასისტ.-პროფესორი ჭაბუკი ქირია.
სტუდენტები: მეგი ჯიბლაძე, მარიამ გოგილავა, ნინო სუდაძე, ეკა ჯაფარიძე, მარიამ გოიაევა.

ქვორუმი: 13
სხდომის თავმჯდომარე: მაკა კაჭარავა
სხდომის მდივანი: გაიანე გრიგორიანი
დღის წესრიგი:
1. საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქის,

აფინა მაილოვას, თჰუ ჰუმანიტარულ

ფაკულტეტზე, ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის საკითხი.
2. სადისციპლინო კომისიის შექმნის საკითხი.
მოისმინეს:

თჰუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის პროფესორის მაკა კაჭარავას ინფორმაცია იმის
თაობაზე, რომ :
აფინა მაილოვა არის საქართველოს

რესპუბლიკის მოქალაქე . მან 25.08.2015 - 01.11.2016

წლამდე სწავლობდა ყაზახეთის რესპუბლიკის შ. ესენოვის სახ. კასპიის ტექნოლოგიის და
ინჟინერინგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2017 წლის 06 თებერვლის №151 ბრძანების საფუძველზე მან მოიპოვა სწავლის
უფლება ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. პირადი განცხადების საფუძველზე
აფინა მაილოვა

ჩაირიცხება თჰუ-ში ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ევროპეისტიკის

საბაკალავრო პროგრამაზე;
აზრი გამოთქვეს:

პროფესორებმა და ასოცრებულმა პროფესორებმა ირინა ჯობავამ, მაია

აღაიამ, რუსუდან ესებუამ, ლია ქურხულმა, ვალენტინა საყვარელიძემ.
მ. კაჭარავამ საბჭოს თხოვნით მიმართა კენჭი უყარონ აღნიშნულ საკითხს.
კენჭისყრის შედეგი: კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო საბჭოს დამსწრე 19-ვე წევრმა,
რომლებმაც ერთხმად დაუჭირეს მხარი სტუდენტ აფინა მაილოვას ჩარიცხვის საკითხს.

გადაწყვიტეს:
1. აფინა მაილოვას მიეცეს

უფლება განახორციელოს სწავლა თჰუ ჰუმანიტარულ

ფაკულტეტზე, ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე 0 (ECTS) კრედიტის აღიარებით.
2.აღნიშნული გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს თჰუ ვებ–გვერდზე.
მოისმინეს:
მეორე საკითხთან დაკავშირებით თჰუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის პროფესორის
მაკა კაჭარავას ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ :
თჰუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ მაკა კაჭარავას ინფორმაცია, რომ
თჰუ შინაგანაწესის მე-9 მუხლის თანახმად საჭიროა შეიქმნას სადისციპლინო კომისია,
შემოთავაზებულია შემდეგი შემადგენლობა:
ა) მაკა კაჭარავა
ბ) ირინა ჯობავა
გ) მაია აღაია
დ) კახა კვაშილავა
ე) მეგი ჯიბლაძე (სტუდენტი).

აზრი გამოთქვეს: პროფესორებმა და ასოცრებულმა პროფესორებმა რუსუდან ესებუამ, ლია
ქურხულმა, ვალენტინა საყვარელიძემ.

მ. კაჭარავამ საბჭოს თხოვნით მიმართა კენჭი უყარონ აღნიშნულ საკითხს.
კენჭისყრის შედეგი: კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო საბჭოს დამსწრე 19-ვე წევრმა,
რომლებმაც ერთხმად დაუჭირეს მხარი სტუდენტ აფინა მაილოვას ჩარიცხვის საკითხს.
გადაწყვიტეს:
1. შეიქნმას სადისციპლინო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) მაკა კაჭარავა
ბ) ირინა ჯობავა
გ) მაია აღაია
დ) კახა კვაშილავა
ე) მეგი ჯიბლაძე (სტუდენტი).
2. აღნიშნული გადაწყვეტილება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე:

მაკა კაჭარავა

სხდომის მდივანი:

გაიანე გრიგორიანი

