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 დანართი 1                                                                                                
 

 

 
  
 

№ ღონისძიების დასახელება პასუხისმგებელი პირი ვადები 

I შემოქმედებითი, კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა  

1 სტუდენტთა ნამუშევართა გამოფენა (მინანაქარი) მ. კვაჭაძე 1 ივნისი 

2 სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 1 ივნისი 

3 დისკუსია „რატომ გვითვალთვალებს სახელმწიფო“ სტუდენტური თვითმართველობა 2 ივნისი 

4 
დასუფთავების დღე სტუდენტური თვითმართველობა 

5 ივნისი 
(ბოტანიკური ბაღი) 

5 საკონკურსო პროექტის „ანტიკური სამოსი მინოსური კრეტიდან 
ბიზანტიამდე“ განხორციელების III ეტაპი 

ქ. ვაჩეიშვილი 
12 ივნისი 

(დასასრული) 

6 მაგისტრატურის I კურსის სტუდენტის დიმიტრი ჩალენკოს სოლო 
კონცერტი 

 

სამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, 
საორკესტრო და აკადემიური გუნდის 

დირიჟორობის დეპარტამენტი 
12 ივნისი 

7 ასოცირებული პროფესორის ნინო ჩაიძის კლასის კონცერტი კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტი ივნისის II დეკადა 

8 ასოცირებული პროფესორის თეა გოგოტიშვილის კლასის კონცერტი კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტი ივნისის II დეკადა 

9 შოთა რუსთაველის პრემიის ლაურეატის ფრიდონ ხალვაშის 
დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილი    დოკუმენტური ფილმის 

ჩვენება 
ზ. ხალვაში ივნისის II დეკადა 

10 სტუდენტური  შემოქმედებითი პროექტი მ. გერსამია ივნისის II დეკადა 

11 სტუდენტური თავისუფალი შემოქმედებითი პროექტი ,,ქალაქის 

შენობების ინტერიერის და ექსტერიერის მხატვრული გაფორმება“ 
ნ. კვირკველია 

ივნისის  II დეკადა 
(100 ლარი) 
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12 
ახალციხის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა, 

ფილმის ჩვენება 

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი, 
შემოქმედებითი პროექტების საორგანიზაციო 

ჯგუფი 
20-21 ივნისი 

13 სტუდენტური შემოქმედებითი პროექტი „Black & White“ ქ. ვაჩეიშვილი 30 ივნისი 

14  სტუდენტური  ვიდეონამუშევრების ჩვენება  ზ. ქავთარაძე ივნისის  III დეკადა 

15 სტუდენტური გამოფენა სტუდენტური თვითმართველობა ივნისის III დეკადა 

16 კურსდამთავრებულთა  გამოშვების საღამო 

 
თ. ბოლქვაძე, საორგანიზაციო ჯგუფი ივნისის III დეკადა 

17 სტუდენტური შემოქმედებითი თავისუფალი პროექტი  
„სიყვარული ჩემს ქალაქში“  

მ. ჩხიკვაძე 25 ივნისი 

II საორგანიზაციო მუშაობა 

1 საუნივერსიტეტო გამოკითხვების ანგარიშის წარდგენა აკადემიური 
საბჭოს სხდომაზე 

ქ. ვაჩეიშვილი   15 ივნისი 

2 პროფესორ-მასწავლებელთა არასააუდიტორიო დატვირთვების 
შესრულების მონიტორინგი და  შედეგების განხილვა აკადემიური 

საბჭოს სხდომაზე 

ნ. ხარჩილავა, ე. მესხია, საორგანიზაციო 
ჯგუფი 

15 ივნისი 

3 
სამაგისტრო პროგრამების მომზადება აკრედიტაციისათვის 

ქ. ვაჩეიშვილი, ლ. გერსამია, ს. თავაძე,  
გ. ბერიძე 

ივნისის 
განმავლობაში 
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