
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 
პროექტების მართვის განყოფილება 

2017 წლის სამუშაო გეგმა 
          
 
 

 
 
 

№ ღონისძიებების დასახელება ჩატარების ადგილი შესრულების ვადა პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

დაფინანსება 

უნივერსიტეტი 

1 ბხსუ-ს მომზადება ინსტიტუციური ავტორიზაციისათვის (სპეციალური 
გეგმის მიხედვით) 

ბხსუ წლის განმავლობაში საორგანიზაციო ჯგუფი − 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

1 
ბხსუ-ს საბაკალავრო პროგრამების მომზადება ინსტიტუციური 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაცვიისათვის 
(სპეციალური გეგმის მიხედვით) 

ბხსუ წლის განმავლობაში საორგანიზაციო ჯგუფი − 

 
სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

შემოქმედებითი მუშაობა 
სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 

1 საჯარო ლექცია ფერწერის ტექნიკა და ტექნოლოგიაში ბხსუ თებერვალი ნ. კვირკველია - 

2 მასტერკლასი ფერწერაში. აკვარელი სკოლა-სტუდია 
„ფერადი სამყარო“ 

თებერვალი  მ. გერსამია - 

3 მასტერკლასი ფერწერაში სკოლა-სტუდია 
„ფერადი სამყარო“  

მარტი ბ. ბოლქვაძე - 

4 მასტერკლასი ფერწერაში ბხსუ აპრილი ნ. კვირკველია - 
5 გამოფენა-პრეზანტაცია სტუდენტებისათვის ბხსუ აპრილი ბ. ბოლქვაძე - 

6 მასტერკლასი ფერწერაში. აკვარელი სკოლა-სტუდია 
„ფერადი სამყარო“ 

აპრილი  მ. გერსამია - 

7 მასტერკლასი გლიპტიკაში პლენერი მაისი ნ. კვირკველია - 

8 პერსონალური გამოფენა სკოლა-სტუდია 
„ფერადი სამყარო“ 

მაისი მ. კვაჭაძე - 

9 არქიტექტურული პროექტების გამოფენა ბხსუ მაისი ლ. გერსამია - 



10 მასტერკლასი ფერწერაში 
სკოლა-სტუდია 

„ფერადი სამყარო“ მაისი მ. გერსამია 
- 

11 მასტერკლასი 
ბხსუ გაზაფხულის 

სემესტრი დ. თალაკვაძე 
- 

12 საკონკურსო შემოქმედებითი პროექტი 
ბხსუ გაზაფხულის 

სემესტრი ქ. ვაჩეიშვილი 
- 

13 სტუდენტური გამოფენა 
ხელოვნების მუზეუმის 

გალერეა 
გაზაფხულის 
სემესტრი ქ. ვაჩეიშვილი 

- 

14 დიზაინის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო 
დიპლომების დაცვა ბხსუ ივნისი 

ნ. კუპრაძე,  
ქ. ვაჩეიშვილი,  
დ. თალაკვაძე 

4998 ლარი 

15 
პროექტის („ანტიკური სამოსი მინოსური კრეტიდან ბიზანტიამდე“) 

მომზადება მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალზე 
წარსადგენად.  

თბილისი სექტემბერი 
ქ. ვაჩეიშვილი 

მ. ბაღდადიშვილი 
ს. თავაძე 

(ტრანსპორტირება, კვება) 

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი 
1 შემოქმედებითი საღამო - ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ბხსუ აპრილი თ. მეიშვილი 200 ლარი 

2 დრამისა და კინოს სამსახიობო სპეციალობის III კურსის საკურსო 
სპექტაკლი - ირაკლი სამსონაძის „ყოფილების სარეცელი“ 

ბხსუ გაზაფხულის 
სემესტრი ვ. ბიბილეიშვილი 250 ლარი 

3 დრამისა და კინოს სამსახიობო სპეციალობის III კურსის საკურსო 
სპექტაკლი - მერაბ გეგიას „მთვარე და თუთიყუში“ 

ბხსუ გაზაფხულის 
სემესტრი ვ. ბიბილეიშვილი 895 ლარი 

4 
დრამისა და კინოს სამსახიობო დამატებითი სპეციალობის საკურსო 

სპექტაკლი - ვლადიმერ კოჩეტკოვის 
„უხამსი წინადადება“ 

ბხსუ 
გაზაფხულის 
სემესტრი ნ. დავითაშვილი - 

5 დრამისა და კინოს სამსახიობო სპეციალობის საბაკალავრო 
სადიპლომო სპექტაკლის მომზადება ბხსუ ივნისი თ. ბოლქვაძე 1100 ლარი 

6 
კურსდამთავრებულთა საგამოშვებო ღონისძიების  

მომზადება-განხორციელება ბხსუ ივნისი-ივლისი დეპარტამენტი 1500 ლარი 

7 
ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული 

შემოქმედებითი ღონისძიების ჩატარება ბხსუ სექტემბერი დეპარტამენტი 300 ლარი 

8 თეატრალური კლუბი ბხსუ 
წლის 

განმავლობაში 
თ. კეჟერაძე, 
დეპარტამენტი - 

კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი 

1 
კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტის  

კურსდამთავრებულთა  ფილმების ჩვენება-განხილვა ბხსუ თებერვალი დეპარტამენტი - 

2 
მასტერკლასი - “თანამედროვე კინემატოგრაფის  

განვითარების ტენდენციები” ბხსუ აპრილი ზ. ხალვაში - 



3 
მასტერკლასი - „თანამედროვე ტექნოლოგები და  

მონტაჟის სპეციფიკა“ ბხსუ აპრილი ზ. ქავთარაძე - 

4 სტუდენტური შემოქმედებითი თავისუფალი პროექტის მომზადება ბხსუ აპრილი-მაისი მ. ჩხიკვაძე - 

5 კინემატოგრაფის შედევრების ჩვენება-რეტროსპექტივა ბხსუ მაისი დეპარტამენტი - 

6 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის გადაღებაში მონაწილეობა 
ბათუმი, აჭარის 
მაღალმთიანი 

რაიონები 

წლის 
განმავლობაში 

ზ. ხალვაში,  
მ. ჩხიკვაძე, 
სტუდენტები 

- 

მასტერკლასი 

1 
საქართველოს სახალხო არტისტის, ბათუმის საპატიო  
მოქალაქის - ავთანდილ მახარაძის მასტერკლასი 

ბხსუ 
მაისი 

მ. ბაღდადიშვილი 
ნ. ცქვიტინიძე 1100 ლარი 

 1100 ლარი 
სულ 10343  ლარი 

 
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

საკონფერენციო მუშაობა 

1 სტუდენტთა საერთაშორისო  კონფერენცია 
 

ბხსუ აპრილი საორგანიზაციო 
კომიტეტი 

2500 ლარი 
(პროგრამა/თეზისები, 
ფურშეტი, დაბინავება) 

2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
 

ბხსუ ოქტომბერი საორგანიზაციო 
კომიტეტი 

5000  ლარი 
(პროგრამა/თეზისები, 
ფურშეტი, დაბინავება) 

 7500 ლარი 
სასწავლო-გასვლითი პრაქტიკა 

1 
სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა ქართლის ძეგლებისა და 

თბილისის მუზეუმების დასათვალიერებლად თბილისი, ქართლი  მაისი 

ხელოვნების თეორიისა 
და ისტორიის 

დეპარტამენტი, ზოგადი 
დისციპლინების 
დეპარტამენტი 

1500 ლარი 
(ტრანსპორტირებისა და 
სამუზეუმო მომსახურების 

ხარჯი) 

2 
გასვლითი სასწავლო პრაქტიკა გურიის ძეგლების 

დასათვალიერებლად 
გურია 

 
ოქტომბერი-
ნოემბერი 

ხელოვნების თეორიისა 
და ისტორიის 
დეპარტამენტი 

400 ლარი 
(ტრანსპორტირებისა და 
სამუზეუმო მომსახურების 

ხარჯი) 
 1900 ლარი 

საჯარო ლექციები 



1 
გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის ქართული ხელოვნების კვლევის 
ეროვნული ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომლის, სამხატვრო 

აკადემიის პროფესორის - ანა კლდიაშვილის საჯარო ლექცია 

 
ბხსუ მაისი 

ხელოვნების თეორიისა 
და ისტორიის 
დეპარტამენტი 

1250 ლარი 
(ჰონორარი, სასტუმროს 

ხარჯი) 

2 სამხატვრო აკადემიის პროფესორის ნინო ღაღანიძის  
საჯარო ლექცია 

ბხსუ 
 ოქტომბერი-

დეკემბერი 

ხელოვნების თეორიისა 
და ისტორიის 
დეპარტამენტი 

1250 ლარი 
(ჰონორარი, სასტუმროს 

ხარჯი) 
     2500 ლარი 

ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი 
საჯარო ლექცია 

1 
ლატვიის ინფორმაციული სისტემების მენეჯმენტის ინსტიტუტის 

პროფესორის საჯარო ლექცია - „კულტურული ტურიზმის 
აქტუალური პრობლემები“ 

ბხსუ 
აპრილი 

 
ს. თავაძე 
ს. ჩიკაშუა 

 2000 ლარი 

 2000 ლარი 
საგამომცემლო  მუშაობა 

1 უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 
„ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები - VIII” 

ბხსუ დეკემბერი ხელოვნების თეორიისა 
და ისტორიის დეკანატი 

2000 ლარი 

 2000 ლარი 
სულ 15 900 ლარი 

ბიბლიოთეკა 

1 შეხვედრა პოეტ ბელა ქებურიასთან ბხსუ-ს ბიბლიოთეკა  მარტი 

ე. გობრონიძე,  
მ. სულაბერიძე,  
რ. ლორია,  
რ. ჟორდანია 

50 ლარი  
(თაიგული) 

სულ 50 ლარი 
 

მუსიკის ფაკულტეტი 
შემოქმედებითი მუშაობა 

1 შუახევის საექპედიციო მასალების კატალოგიზაცია მუსიკის ფაკულტეტი იანვარი-მარტი ლ. სურმანიძე - 
2 ემერიტუს ირინა ხერჟის საიუბილეო (75) კონცერტი მუსიკის ფაკულტეტი მარტი  ი. ხერჟი - 

3 
მუსიკის ფაკულტეტის და თბილისის სახ. კონსერვატორიის 

საორკესტრო სპეციალობის სტუდენტთა ერთობლივი კონცერტი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

აპრილი  
ხ. მანაგაძე, 

ი. ევსტაფიშვილი 300 ლარი 

4 
კონსულტანტ-პროფესორ ალექსანდრა ჯვარშეიშვილის 

მასტერკლასი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

აპრილი თ. ცერიაშვილი - 

5 გასვლითი კონცერტი ტრაპიზონი აპრილი  
ლ. ჭელიძე, ხ. მანაგაძე, 

თ. ცერიაშვილი 1800 ლარი 



6 
აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის  საოპერო კლასისა და 

საოპერო სტუდიის  კონცერტი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

მაისი თ. ცერიაშვილი - 

7 ახალგაზრდა ეთნომუსიკოლოგთა კონფერენციაში მონაწილეობა მუსიკის ფაკულტეტი მაისი  ლ. სურმანიძე - 

8 გასვლითი კონცერტი ქუთაისი  მაისი  ლ. ჭელიძე, ხ. მანაგაძე,  
თ. ცერიაშვილი 

1800 ლარი 

9 თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი მუსიკის ფაკულტეტი მაისი ხ. მანაგაძე - 

10 გ.გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორისა და სასულიერო მუსიკის 
XII საერთაშორისო ფესტივალი და სამეცნიერო კონფერენცია 

მუსიკის ფაკულტეტი ნოემბერი ხ. მანაგაძე  
150 ლარი 

11 საშობაო კონცერტი მუსიკის ფაკულტეტი დეკემბერი ხ. მანაგაძე 200 ლარი 

12 პროექტი „აჭარის ტრადიციული მუსიკა ფონოჩანაწერებიდან“ მუსიკის ფაკულტეტი წლის 
განმავლობაში ლ. სურმანიძე - 

13 ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მუსიკალური ფონდის 
კატალოგიზაცია და პრეზენტაცია 

მუსიკის ფაკულტეტი წლის 
განმავლობაში ლ. სურმანიძე - 

14 მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებსა  და ღონისძიებებში  ბხსუ წლის 
განმავლობაში მუსიკის ფაკულტეტი 1000 ლარი 

სულ 5250 ლარი 
ბხსუ-ს 2017 წლის სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტი 31 543 ლარი 

 
 
 
 
 
 
 

სწორია:                                                                                                                       ე. მესხია 


