
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობთი  საბჭო 
 
ქ. ბათუმი                                                                                                13 ნოემბერი, 2020 წელი 
 
 

გადაწყვეტილება  № 05-01/01 
 

ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სპეციალისტთა მომზადებისა და გადამზადების 
ღონისძიებათა გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ  

          
       საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე და 53-ე 
მუხლების, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 18-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის, სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის წესდების 
მე-17 მუხლისა  და აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 13 ნოემბრის  №04-01/10 
დადგენილების საფუძველზე  
 
        წარმომადგენლობითმა  საბჭომ  გადაწყვიტა: 
 
          1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის 
სპეციალისტთა მომზადებისა და გადამზადების ღონისძიებათა გეგმაში, თანახმად 
დანართისა.  
 
         2.  გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 

 
 
წარმომადგენლობითი საბჭოს 
           სპიკერი                                                                         თ. მეიშვილი 



სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო  
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი  

                                                                                                                                                                                                           საბჭოს 2020 წლის 13 ნოემბრის  
№05-01/01 გადაწყვეტილების 

დანართი 

 
 

ცვლილება ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის 
სპეციალისტთა მომზადებისა და გადამზადების ღონისძიებათა გეგმაში 

 
 

№ შესასრულებელი საკითხი შესრულების 
ვადები დაფინანსების სახე 

 
ტრენინგი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის ZOOM ის 

ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებასთან დაკავშირებით 
2020 წლის 
ოქტომბერი 

- 

I. სემინარები, ვორქშოები და ტრენინგები აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადამზადებისათვის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 
1.12 

ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო 
პროგრამების ახალ სტანდარტებზე გადაყვანასთან დაკავშირებით 

2020 წლის 
დეკემბერი 

 
- 

1.13 ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
პროგრამების ახალ სტანდარტებზე გადაყვანასთან დაკავშირებით 

2021 წლის 
აპრილი 

- 

სამეცნიერო და საგამომცემლო განყოფილება 
ტრენინგები პლაგიატის თემაზე 

 
1.14 

მსგავსების ამომცნობი ელექტრონული პროგრამა URKUND(ირინა კომახიძე - 
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის სპეციალისტი) 

2020 წლის ივლისი 
 
- 

1.15 
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი; სტუდენტები 
2020 წლის ივლისი 

- 

1.16 
სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალი; სტუდენტები 
2021 წლის აპრილი 

- 

1.17 მუსიკის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი; სტუდენტები 2021 წლის აპრილი - 

1.18 ტრენინგი რეფერირებად ჟურნალებში პუბლიკაციების გამოქვეყნების შესახებ 2021 წლის მაისი - 
ტრეინინგები: სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის როლი და ფუნქცია 

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების პროცესში 

1.18 
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი; სტუდენტები 
2021 წლის 
თებერვალი 

- 

1.19 
სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალი; სტუდენტები 
2021 წლის 
მარტი 

- 

1.20 მუსიკის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი; სტუდენტები 
2020 წლის 
მარტი 

- 



 სამაგისტრო ნაშრომის  მომზადების კრირეტიუმები 

1.21 
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი; სტუდენტები 
2020 წლის  დეკემბერი - 

1.22 
სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალი; სტუდენტები 
2021 წლის 
მარტი 

- 

1.23 მუსიკის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი; სტუდენტები 
2020 წლის 
მარტი 

- 

1.24 ვორქშოფი - "სამეცნიერო ნაშრომის წერა და გაფორმება" 2021-2022  წწ - 
1.25 "რეფერირებად ჟურნალებში პუბლიკაციის მომზადება" 2021-2022 წწ - 
1.26 სამეცნიერო სემინარები დეპარტამენტების  გეგმის მიხედვით წლის განმავლობაში - 

 ელექტრონული ჟურნალის წარმოება 

1.27 ელექტრონული ჟურნალის მართვის შესწავლა აკადემიური პერსონალისთვის  2019-2021 - 

 შემოქმედებითი პროექტების მართვისა და სტუდენტთა კარიერული მხარაჭერის განყოფილება 

1.28 
ტრენინგი თემაზე: შემოქმედებითი პროექტების დაგეგმვა, მართვა და განხორციელება 

დისტანციურ რეჟიმში 
2021 წლის 
მარტი 

- 

1.29 
სემინარი უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის საკითხებზე, უნივერსიტეტის 

სტუდენტების საერთაშორისო პროექტებში ჩართვის მიზნით 
2021 
მაისი 

- 

 III. აკადემიური პერსონალის პროფესიული მომზადება, მართვაში მონაწილეობა 

3.5 ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის სპეციალისტის 
მომზადება 

2021-2023 წწ. მივლინება და სწავლის 
საფასური 

3.6 
სამსახიობო ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამისათვის სპეციალისტის მომზადება 

2021-2025 წწ. მივლინება და სწავლის 
საფასური 

3.7 
აუდიოვიზუალური ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამისათვის სპეციალისტის მომზადება 

2021-2023 წწ. მივლინება და სწავლის 
საფასური 

3.8 
არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამისათვის სპეციალისტისმომზადება 

2021-2025 წწ. მივლინება და სწავლის 
საფასური 

3.9 დიზაინის 
(სამოსის დიზაინის) საბაკალავრო პროგრამისათვის სპეციალისტის მომზადება 

2021-2025 წწ. მივლინება და სწავლის 
საფასური 

3.10 საბჭოების უფლებამოსილებანი, აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების როლი 
უნივერსიტეტის მართვაში. 

2021 -  

3.11 დისციპლინური პასუხისმგებლობის სტანდარტები 2021 -  

 IV. დამხმარე-ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის პროფესიული მომზადება 

4.3 კინო-ტელე აპარატურის სპეციალისტის შერჩევა და მომზადება 2021 შრომის ანაზღაურება/ 
მივლინება 

4.4 ხმის ჩამწერი სტუდიის სპეციალისტის შერჩევა-გადამზადება 2021-2022 შრომის ანაზღაურება/ 
მივლინება 



4.5 ტრენინგი  ეფლოუს პროგრამის მართვასთან დაკავშირებით (ტრენერი - შოთა რუსთაველის 
სახელობის უნივერსიტეტის კანცელარიის უფროსი ხათუნა ხლვაში) 

2020 წლის 
5 ოქტომბერი 

- 

4.6 სემინარები დეპარტამენტების სპეციალისტებისა და ფაკულტეტების მდივნებისათვის 
რეესტრის წარმოების თემაზე 

2020 
- 



 


	1
	2

