
 

                      საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 

 
     ქ. ბათუმი                                                                                                                01 აპრილი 2022 წ. 

 

ბრძანება №01-08/16 
 

სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის პირობების შემოწმების მიზნით  თვითშეფასების 

ანგარიშების მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფების შექმნის  შესახებ 
 
         საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე და 53-ე 
მუხლების, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის,  სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის  წესდების 
23-ე მუხლის მე-4 პუნქტის,  შინაგანაწესის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის,   
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულების 29-ე 
მუხლისა და სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის 
მ.ჯორბენაძის მოხსენებითი ბარათის (N156, 31.03.2022) საფუძველზე  ვბრძანებ: 
 
           1. შეიქმნას სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პირობების შემოწმების მიზნით 
თვითშეფასების ანგარიშების მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფები, თანახმად 
დანართისა. 
           2. სამუშაო ჯგუფების მიერ თვითშეფასების  ანგარიშები  არაუგვიანეს 2022 წლის 
10 ივნისისა წარმოდგენილ იქნეს ბხსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში. 
           3. თვითშეფასების ანგარიშები 2022 წლის 01 ივლისიდან 2021 წლის 31 ივლისის 
ჩათვლით პერიოდში წარედგინოს სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნულ ცენტრს. 

4. აღნიშნული ბრძანებით იხელმძღვანელონ სამუშაო ჯგუფების წევრებმა და 
უნივერსიტეტის შესაბამისმა სტრუქტურულმა ერთეულებმა. 

5. წინამდებარე  ბრძანების აღსრულებაზე კონტროლი განახორციელოს 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ქეთევან 
ვაჩეიშვილმა. 
            6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში 
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის ქ. № 30).  
           7. ბრძანება ამოქმედდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 
            რექტორი, პროფესორი                                                     მ. ჭიჭილეიშვილი 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 



                
                სსიპ –  ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 
                უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 
                 01 აპრილის №01-08/16  ბრძანების  
                                                                  დანართი                                                                                                                                                                               

 
სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი 

საგანმანათლებლოპროგრამების აკრედიტაციის პირობების შემოწმების მიზნით  
თვითშეფასების ანგარიშების მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფები 

 
„მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა: სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნების მასწავლებელი“ -  თვითშეფასების ანგარიშის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფი: 
 

მაია ჭიჭილეიშვილი           - ბხსუ-ს პროფესორი,  პროგრამის ხელმძღვანელი;                                                                                                                                                                                                                    
ლელა თავდგირიძე             - პროფესორი;  
ქეთევან ფილიპოვა              - ბხსუ-ს I კატეგორიის მოწვეული სპეციალისტი; 
ხათუნა ლომაძე                    - ბხსუ-ს I კატეგორიის მოწვეული სპეციალისტი; 
ნატო ცეცხლაძე                    - „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამა:                  

                                        სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი“ -         
                                        სტუდენტი;  

თამარ ჩიმაკაძე                    - „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:                   
                                       სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების  მასწავლებელი“         
                                       კურსდამთავრებული;  

ლელა ხილაძე                     - „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამა:                    
                                      სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების  მასწავლებელი“  -      

                                                  კურსდამთავრებული; 
ზაზა კილაძე                       -  შპს სკოლა თამარისის დირექტორის მოადგილე, დამსაქმებელი.                 
                                                               

„ხელოვნების ისტორია და თეორია (ხელოვნებათმცოდნეობა)“ -   სამაგისტრო 
საგანმანათლებლო პროგრამის  თვითშეფასების ანგარიშის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფი: 

 

მაია ჭიჭილეიშვილი          - ბხსუ-ს პროფესორი,  პროგრამის ხელმძღვანელი;                                                                                                                                                                                                                    
რატი ჩიბურდანიძე           - ბხსუ-ს   პროფესორი;  
თეიმურაზ კეჟერაძე           - ბხსუ-ს პროფესორი;  
ანა ყიფიანი                          - ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის (ხელოვნებათმცოდნეობა)                    
                                                 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის II  კურსის სტუდენტი;    
ნათია მოისწარაფიშვილი - ხელოვნების ისტორიისა  და თეორიის  (ხელოვნებათმცოდნეობა)                

                                      სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთვრებული;   
ლაშა ასლანიშვილი           - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის  სააგენტოს         
                                                   თანამშრომელი, დამსაქმებელი.       

                                         
„სამსახიობო ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობო; დრამისა და თოჯინების თეატრის 

სამსახიობო)“ -  საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის 
მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფი: 

 

თამაზ ბოლქვაძე                - ბხსუ-ს პროფესორი, პროგრამის ხელმძღვანელი;                                                       
მამუკა ჯორბენაძე             - ბხსუ-ს პროფესორი;  
თამარ ბერიძე                     - ბხსუ-ს ასისტენტ-პროფესორი; 
მანანა ხელაია                     - ბხსუ-ს I კატეგორიის მოწვეული სპეციალისტი; 
გიორგი ქათამაძე               - ბხსუ-ს  მოწვეული სპეციალისტი; 
კახაბერ ბრეგაძე                 - სამსახიობო ხელოვნების (დრამისა და კინოს სამსახიობო) 

                                    საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამის II კურსის 
                                    სტუდენტი; 

ანრი მუთიძე                      - სამსახიობო ხელოვნების (დრამისა და კინოს სამსახიობო) 
                                   საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული; 

ანდრო ენუქიძე                  - ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო    
                                    დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, დამსაქმებელი.         
                                                     



 
 

„აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა; ტელერეჟისურა)“ -  საბაკალავრო 
საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფი: 
 

გიორგი გოგიბერიძე            - ბხსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, პროგრამის ხელმძღვანელი;                                                                        
მამუკა ჯორბენაძე                - ბხსუ-ს პროფესორი, პროგრამის ხელმძღვანელი; 
ირაკლი კიკვაძე                    - ბხსუ-ს ასისტენტ-პროფესორი; 
მეგი აბლოთია                       -აუდიოვიზუალური ხელოვნების (კინორეჟისურა) საბაკალავრო            
                                                    საგანმანათლებლო პროგრამის II კურსის  სტუდენტი; 
მირიან ორაგველიძე             -აუდიოვიზუალური ხელოვნების (მხატვრული კინოს  რეჟისურა)                 

                                      სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის I კურსის სტუდენტი; 
ნანა ხოფერია                         -აუდიოვიზუალური ხელოვნების (ტელერეჟისურა) საბაკალავრო 

                                       საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი; 
ნიკა აბრამიშვილი                - საქართველოს ეროვნული კინოაკადემიის  ვიცე-პრეზიდენტი, 

                                       დამსაქმებელი. 
 

„სამოსის დიზაინი“ -   სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების 
ანგარიშის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფი: 

 

მაია ჭიჭილეიშვილი            - ბხსუ-ს პროფესორი; 
ქეთევან ვაჩეიშვილი           - ბხსუ-ს პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის     

                                      უფროსი, პროგრამის ხელმძღვანელი;   
მამუკა ჯორბენაძე               - სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის      
                                                   დეკანი, პროფესორი; 
ეთერ გობრონიძე                 - ბხსუ-ს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი; 
მარიამ ღოღობერიძე           - სამოსის დიზაინის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

                                      II კურსის სტუდენტი; 
ნინო მასალკინა                   - დიზაინის (მოდის დიზაინი) სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
                                                  პროგრამის კურსდამთავრებული;     
მანანა კობალაძე                  - დამსაქმებელი- სსიპ-პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“-           
                                                  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი. 
 

„სამუსიკო შემსრულებლობა (კლავიშიანი საკრავები; აკადემიური სიმღერა; საორკესტრო)“ - 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის მოსამზადებელი 

სამუშაო ჯგუფი: 
 

ხათუნა მანაგაძე                   - ბხსუ-ს პროფესორი, მუსიკის ფაკულტეტის ხარისხის    
                                       უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; პროგრამის 

                                                    ხელმძღვანელი;                                                                
ლალი ჭელიძე           - ბხსუ-ს პროფესორი, პროგრამის თანახელმძღვანელი;                                                                 
მარიკა წერეთელი           - სამუსიკო შემსრულებლობის (საორკესტრო)  სამაგისტრო   

                                       საგანმანათლებლო პროგრამის  კურსდამთავრებული,  
                                       მუსიკალური ცენტრის  სიმფონიური ორკესტრის  მსახიობი; 

დავით დიასამიძე           -  სამუსიკო შემსრულებლობის (აკადემიური სიმღერა)  
                                      სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  I კურსის  
                                      სტუდენტი; 

აიდა აბუსერიძე                  - დამსაქმებელი, მუსიკალური ცენტრის მენეჯერი. 
 

 


