სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი
სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური
ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი
საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის

15.12. 2017 წ. ქ. თბილისი

ოქმი № 12

სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის №
ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:

244/01-01

თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე),

შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),

ანზორ აბშილავა,

ვახტანგ გვახარია.
დღის წესრიგი: სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დამოუკიდებელი
სახელობის

სამეცნიერო–კვლევითი

მინერალური

ნედლეულის

ერთეულის
კავკასიის

ალ.

თვალჭრელიძის

ინსტიტუტის

(შემდგომში

„ინსტიტუტი“). მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება.
კომისიამ ინსტიტუტის ცალკეული მიმართულებებსა და განყოფილებებში
ჩაატარა სამეცნიერო ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსანტების შერჩევა, რაც
გამოიხატება შემდეგში:
1. მყარი საასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში
გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნიერ-თანამშრომლების შემდეგ ვაკანტურ
თანამდებობებზე:

მთავარი

მეცნიერი

თანამშრომელის

1x0.5

საშტატო

ერთეული, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის 1x0,5 საშტატო ერთეული,
მეცნიერი თანამშრომლის - 4 სრული და 2x 0,5 საშტატო ერთეული.
აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია განცხადებები: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის 1x0.5 საშტატო ერთეულზე
(დავით

არევაძე),

უფროსი

მეცნიერი

თანამშრომლის

1x0,5

საშტატო

ერთეულზე (ათანდილ კვიციანი); მეცნიერი თანამშრომლების 6 ვაკანსიაზე
(მათ შორის 2x0,5 საშტატო ერთეული) შემოსულია 4 განცხადება. ავთანდილ
გომელაურის, გვარამ ბენიძის, ნანა აზარიაშვილის და მურად ტყემალაძის.
წარმოდგენილი

საკონკურსო

მასალების

შესაბამისად

კონკურსანტები

აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატებით მოთხოვნებს. გაიმართა კენჭის ყრა,
კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე ხუთმა (5)
წევრმა. აქედან:
დავით არევაძეს ხმა მისცა 5; წინააღმდეგი - 0; თავი შეიკავა - 0 ავთანდილ
კვიციანის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -0თავი შეიკავა 0;
ავთანდილ გომელაურის კანდიდატურას ხმა მისცა–5; წინააღმდეგი -0; თავი
შეიკავა–0; გვარამ ბენიძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -0; თავი
შეიკავა– 0; ნანა აზარიაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -.0;
თავი შეიკავა0; მურად ტყემალაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი
- 0; თავი შეიკავა–0.
2. ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო–

კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნიერ-თანამშრომლების

შემდეგ

ვაკანტურ

თანამდებობებზე:

უფროსი

მეცნიერი

თანამშრომელი 2x0,5 საშტატო ერთეული, მეცნიერი თანამშრომლის -2 სრული
საშტატო ერთეული.
აღნიშნული

ვაკანტური

თანამდებობების

დასაკავებლად

შემოსულია

შესაბამისი განცხადებები: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო
ერთეულის

ვაკანსიაზე

მოქალაქე-ვახტანგ

გელაძის,

მეცნიერ–

თანამშრომლების 2 სრულ საშტატო ერთეულის ვაკანსიებზე მოქალაქეების ზაური კილასონიას და ვახტანგ იორაშვილის. ანუ ვაკანტური დარჩა უფროსი
მეცნიერის
შესაბამისად

1x0.5 საშ. ერთეული. წარმოდგენილი საკონკურსო მასალების
კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატებით

მოთხოვნებს, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად

დამსწრ ხუთმა (5)

წევრმა. აქედან:

ვახტანგ გელაძის კანდიდატურას ხმა

მისცა-5; წინააღმდეგი-0; თავი შეიკავა-0; ზაურ კილასონიას კანდიდატურას
ხმა მისცა -5;

წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა-0; ვახტანგ იორაშვილის

კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0 ; თავი შეიკავა-0;
2. გეოეკოლოგიისა

და

გამოყენებითი

გეოქიმიის

სამეცნიერო–კვლევით

განყოფილებაში გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნიერ-თანამშრომლების
შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1x0,5
საშტატო ერთეული, მეცნიერი თანამშრომლის - 1 სრული საშტატო ერთეული
და 1 x0.5 საშტატო ერთეული.
აღნიშნული

ვაკანტური

თანამდებობების

დასაკავებლად

შემოსულია

შესაბამისი განცხადებები: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო
ერთეულის

ვაკანსიაზე

მოქალაქე

-

დიმიტრი

პატარიძის,

მეცნიერ–

თანამშრომლის 1 სრული საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქე ვიოლეტა კირაკოსიანის და 0.5 საშტატო ერთეულის ვაკავსიაზე მოქალაქე ნინო

ხუნდაძის.

წარმოდგენილი

საკონკურსო

მასალების

შესაბამისად

კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატებით მოთხოვნებს,
კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე ხუთმა (5)
წევრმა. აქედან:
დიმიტრი პატარიძის კანდიდატურას ხმა მისცა-5;

წინააღმდეგი -0; თავი

შეიკავა-0; ვიოლეტა კირაკოსიანის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი 0; თავი შეიკავა 0; ნინო ხუნდაძის კანდიდატურას ხმა მისცა –5 ; წინააღმდეგი 0 ; თავი შეიკავა - 0
3. საინჟინრო–გეოლოგიური,

გეოფიზიკური

და

ჰიდროგეოლოგიური

სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნიერ-თანამშრომლების

შემდეგ

ვაკანტურ

თანამდებობებზე:

თანამშრომლების - 2 სრულ და 2 x 0.5 ერთეულზე.

მეცნიერ

აღნიშნული

ვაკანტური

თანამდებობების

დასაკავებლად

შემოსულია

შესაბამისი განცხადებები: მეცნიერ–თანამშრომლის 2 სრული საშტატო ერთეულის

ვაკანსიაზე

მოქალაქეების

-

ლია

ზუბაშვილის

და

ნოდარ

ფალავანდიშვილის; 2x0.5 საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქეების ნესტორ კაცაძის და ანზორ მესხიას.
წარმოდგენილი

საკონკურსო

აკმაყოფილებენ

ძირითად

მასალების
და

შესაბამისად

დამატებით

კონკურსანტები

მოთხოვნებს,

კენჭისყრაში

მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე ხუთმა (5) წევრმა.
აქედან:
ლია ზუბაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა-5; წინააღმდეგი-0; თავი შეიკავა–
0; ნოდარ ფალავანდიშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა-5; წინააღმდეგი -0;
თავი შეიკავა 0; ნესტორ კაცაძის კანდიდატურას ხმა მისცა –5; წინააღმდეგი 0; თავი შიიკავა - 0; ანზორ მესხიას კანდიდატურას ხმა მისცა–5; წინააღმდეგი
-0; თავი შეიკავა -0.
4. რეგიონალური

განყოფილებაში

გეოლოგიისა

და

კარტირების

გამოცხადებულია

კონკურსი

სამეცნიერო–კვლევით

მეცნიერ-თანამშრომლების

შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: მეცნიერი თანამშრომლის - 3 სრული
საშტატო ერთეულის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია
შესაბამისი განცხადებები: მეცნიერი–თანამშრომლების 3 სრულ საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქეები - ვაჟა ნადირაძე, ჰამლეტ სალუქვაძე და
ნელი

ოდიკაძე.

წარმოდგენილი

საკონკურსო

მასალების

შესაბამისად

კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატებით მოთხოვნებს,
გაიმართა

კენჭისყრა.

კენჭისყრაში

მონაწილეობა

მიიღო

სხდომაზე

ფიზიკურად დამსწრე ხუთმა (5) წევრმა. აქედან:
ვაჟა ნადირაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0; თავი შიიკავა 0; ჰამლეტ სალუქვაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0; თავი

შეიკავა 0; ნელი ოდიკაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0;
თავი შეიკავა - 0.

5. მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების

სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებულია კონკურსი მეცნიერთანამშრომლის 1 სრულ საშტატო ერთეულზე.
აღნიშნულ ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად შემოსულია 1 განცხადება:

მოქალაქე

-იური

ნოზაძე,

რომელიც

წარმოდგენილი

საკონკურსო

მასალების შესაბამისად აკმაყოფილებს მეცნიერის ძირითად და დამატებით
მოთხოვნებს, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად
დამსწრე ხუთმა (5) წევრმა. აქედან:
იური ნოზაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0; თავი შეიკავა0.
6. სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის

სამეცნიერო–კვლევითი განყოფილებაში
მეცნიერ-თანამშრომლების

გამოცხადებული იყო კონკურსი

შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: უფროსი

მეცნიერი თანამშრომელი 1x 0,5 საშტატო ერთეული, მეცნიერი თანამშრომლის
- 1 სრული საშტატო ერთეული.
აღნიშნული

ვაკანტური

თანამდებობების

დასაკავებლად

შემოსულია

შესაბამისი განცხადებები: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო
ერთეულის

ვაკანსიაზე

მოქალაქე

-ნინო

შეყრილაძისა

და

მეცნიერ–

თანამშრომლის 1 სრული საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქე ეკატერინე უკლებასი.
წარმოდგენილი

საკონკურსო

აკმაყოფილებენ

ძირითად

მასალების

და

შესაბამისად

დამატებით

კონკურსანტები

მოთხოვნებს,

კენჭისყრაში

მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე ხუთმა (5) წევრმა.
აქედან:

ნინო შეყრილაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0; ეკატერინე
უკლებას კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0.

7. ბიოტექნოლოგიურ სამეცნიერო კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებული
იყო

კონკურსი

მეცნიერ-

თანამშრომლების

შემდეგ

ვაკანტურ

თანამდებობებზე: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 2 საშტატო ერთეული,
მეცნიერი თანამშრომლის: 2 საშტატო ერთეული.
აღნიშნული

ვაკანტური

თანამდებობების

დასაკავებლად

შემოსულია

შესაბამისი განცხადებები: უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის 2 სრული
საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქეების: მარინე კანდელაკის და ლალი
ქართველიშვილის, მეცნიერ თანამშრომლის 2 სრული საშტატო ერთეულის
ვაკანსიაზე მოქალაქეების : ნუნუ ლომიძის და ლალი ჩოჩიას.
წარმოდგენილი მასალების შესაბამისად კონკურსანტები აკმაყოფილებენ
ძირითად და დამატებით მოთხოვნებს, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო
სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე ხუთმა (5) წევრმა. აქედან:
მარინე კანდელაკის კანდიდატურას ხმა მისცა 5, წინააღმდეგი 0, თავი
შეიკავა:–0;

ლალი

ქართველიშვილის

კანდიდატურას

ხმა

მისცა:–5,

წინააღმდეგი: 0, თავი შეიკავა: 0, ნუნუ ლომიძის კანდიდატურას ხმა მისცა:–5,
წინააღმდეგი: 0, თავი შეიკავა: 0, ლალი ჩოჩიას კანდიდატურას ხმა მისცა:–5;
წინააღმდეგი:0; თავი შეიკავა:0;
8. სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით

განყოფილებაში გამოცხადებულია კონკურსი მეცნიერ თანამშრომელის - 5
სრული საშტატო ერთეულის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.
შემოსულია შესაბამისი განცხადებები: მეცნიერი თანამშრომელის სრულ
საშტატო ერთეულის ვაკანტურ თანამდებობაზე: მოქალაქეების ლამარა

გაბუნიას; იზოლდა ქამუშაძის; ვერა მაისურაძის; მარინე ნადირაშვილის,
ევგენის ხუჭუას.
წარმოდგენილი

საკონკურსო

აკმაყოფილებენ

ძირითად

და

მასალების

შესაბამისად

დამატებით

კონკურსანტები

მოთხოვნებს,

კენჭისყრაში

მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე 5 წევრმა. აქედან:
ლამარა გაბუნიას კანდიდატურას ხმა მისცა 5 ; წინააღმდეგი 0. იზოლდა
ქამუშაძის კანდიდატურას ხმა მისცა 5 ; წინააღმდეგი 0. ვერა მაისურაძის
კანდიდატურას ხმა მისცა 5; წინააღმდეგი 0; მარინე ნადირაშვილის
კანდიდატურას ხმა მისცა 5 ; წინააღმდეგი 0; ევგენი ხუჭუას კანდიდატურას
ხმა მისცა 5 ; წინააღმდეგი 0.
10. ცენტრ“ გეოანალიტიკა“-ში გამოცხადებული იყო კონკურსი უფროსი მეცნიერ

თანამშრომელის 1 სრული საშტატო ერთეულზე და მეცნიერ თანამშრომლის
- 4 სრულ საშტატო ერთეულზე. აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობესის
დასაკავებლად შემოსულია შესაბამისი განცხადებები: უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი-1 სრული საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქე-ლალი
ახალბედაშვილის, მეცნიერ თანამშრომლები -4 სრულ საშტატო ერთეულის
ვაკანსიაზე მოქალაქეები: ნათელა ჩხეტიანის, რუსუდან სურგულაძეს, ნონა
ჯანაშვილის და სოფიო ჯალაღანიას. წარმოდგენილი საკონკურსო მასალების
შესაბამისად კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატებით
მოთხოვნებს, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად
დამსწრე 5 პირმა. აქედან:
ლალი ახალბედაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა– 5; წინააღმდეგი–0;
ნათელა ჩხეტიანის კანდიდატურას ხმა მისცა– 5; წინააღმდეგი–0;
რუსუდან სურგულაძეს კანდიდატურას ხმა მისცა–5; წინააღმდეგი–0
ნონა ჯანაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა–5; წინააღმდეგი–0
სოფიო ჯალაღანას კანდიდატურას ხმა მისცა–5; წინააღმდეგი–0

კომისიის სხდომამ დაადგინა:
1. მყარი საასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში
მთავარი მეცნიერის 0,5 საშტატო ერთეულის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10
წლის ვადით არჩეული იქნას დავით არევაძე. უფროს მეცნიერ-თანამშრომლის
0.5 საშტატო ერთეულის ვაკანტურ თანამდებობაზე 7 წლის ვადით არჩეული
იქნას ავთანდილ კვიციანი. მეცნიერ თანამშრომლის სრულ ვაკანტურ
თანამდებობაზე 4 წლის ვადით არჩეული იქნენ:
ავთანდილ გომელაური, გვარამ ბენიძე, ნანა აზარიაშვილი, მურად
ტყემალაძე.

2. ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევით

განყოფილებაში
უფროს მეცნიერ-თანამშრომლის 0.5 საშტატო ერთეულის ვაკანტურ
თანამდებობაზე 7 წლის ვადით არჩეული იქნას ვახტანგ გელაძე. ამავე
განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომლების
სრული საშტატო ერტეულის
ვაკანტურ თანამდებობაზე 4 წლის ვადით არჩეული იქნენ: ზაური კილასონია
და ვახტანგ იორაშვილი.

3. გეოეკოლოგიისა
განყოფილებაში

და

გამოყენებითი

გეოქიმიის

სამეცნიერო–კვლევით

უფროს მეცნიერ-თანამშრომლის 0.5 საშტატო ერთეულის ვაკანტურ
თანამდებობაზე 7 წლის ვადით არჩეული იქნას დიმიტრი პატარიძე. ამავე
განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომლების ვაკანტურ თანამდებობაზე 4 წლის
ვადით არჩეული იქნენ: ვიოლეტა კირაკოსიანი - 1 სრულ შტატზე და ნინო
ხუნდაძე - 0,5 შტატზე

4. საინჟინრო–გეოლოგიური,

გეოფიზიკური

და

ჰიდროგეოლოგიური

სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში
მეცნიერ-თანამშრომლების
1სრულ
საშტატო
ერთეულის
ვაკანტურ
თანამდებობაზე 4 წლის ვადით არჩეული იქნენ: სრული საშტატო ერთეულის
ვაკანტურ თანამდებობაზე ლია ზუბაშვილი და ნოდარ ფალავანდიშვილი; 0,5
საშტატო ერთეულის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნან ნესტორ
კაცაძე და ანზორ მესხია.

5. რეგიონალური

გეოლოგიისა

და

კარტირების

სამეცნიერო–კვლევით

განყოფილებაში
მეცნიერ-თანამშრომლების სრულ ვაკანტურ თანამდებობაზე 4 წლის ვადით
არჩეული იქნენ ვაჟა ნადირაძე, ჰამლეტ სალუქვაძე, ნელი ოდიკაძე.

6. მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების

სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში
მეცნიერ-თანამშრომლის
სრული
საშტატო
ერთეულის
თანამდებობაზე 4 წლის ვადით არჩეული იქნას: იური ნოზაძე.

ვაკანტურ

7. სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის

სამეცნიერო–კვლევითი განყოფილებაში
უფროს მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობაზე 7 წლის ვადით 0.5 საშ.
ერთეულზე არჩეული იქნას ნინო შეყრილაძე. ამავე განყოფილების მეცნიერთანამშრომლის სრულ ვაკანტურ თანამდებობაზე 4 წლის ვადით არჩეული იქნას ეკატერინე უკლება.
8. ბიოტექნოლოგიურ სამეცნიერო კვლევით განყოფილებაში
უფროს

მეცნიერ

თანამშრომლის

სრული

საშტატო

ერთეულის

ვაკანტურ

თანამდებობაზე 7 წლის ვადით არჩეულ იქნენ: მარინე კანდელაკი და ლალი
ქართველიშვილი, ხოლო ამავე განყოფილების მეცნიერ თანამშრომლების სრული
საშტატო ერთეულის ვაკანტურ თანამდებობაზე 4 წლის ვადით არჩეულ იქნენ: ნუნუ
ლომიძე და ლალი ჩოჩია

9. სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით

განყოფილებაში
მეცნიერ თანამშრომლის სრული საშტატო ერთეულის ვაკანტურ თანამდებობაზე
4წლის ვადით არჩეულ იქნენ: ლამარა გაბუნია; იზოლდა ქამუშაძე; ვერა მაისურაძე;
მარინე ნადირაშვილი; ევგენი ხუჭუა.

10. ცენტრ“ გეოანალიტიკა“-ში
უფროსი

მეცნიერ

თანამშრომელის

სრული

საშტატო

ერთეულის

ვაკანტურ

თანამდებობაზე 7 წლის ვადით არჩეული იქნას ლალი ახალბედაშვილი. ამავე
განყოფილების მეცნიერ თანამშრომლების თანამდებობაზე 4 წლის ვადით სრული
საშტატო ერთეულის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩეული იქნენ: ნათელა ჩხეტიანი;
რუსუდან სურგულაძე; ნონა ჯანაშვილს; და სოფიო ჯალაღანია.

