
    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისაჯარო სამართლის იურიდიული პირისაჯარო სამართლის იურიდიული პირისაჯარო სამართლის იურიდიული პირი    ––––    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის    

აკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭო    
 

      

ქქქქ. . . . ბათუმი                                                                                                                    ბათუმი                                                                                                                    ბათუმი                                                                                                                    ბათუმი                                                                                                                            2010 2010 2010 2010 წლისწლისწლისწლის    11111111    ოქტომბოქტომბოქტომბოქტომბეეეერი რი რი რი     

    

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა     1111    18181818    

   

სსისსისსისსიპპპპ    ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისსსს    უმაღლესი უმაღლესი უმაღლესი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების დადადადამტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებ    

    

    

,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლის, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის, უნი-

ვერსიტეტის დროებითი შინაგანაწესის მე-11 მუხლის მე-18 პუნქტის, უნივერსი-

ტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის მე-2 მუხლის მე-2 

პუნქტის საფუძველზე 

    
      აკადემიური საბჭო ადგენს:  

 

 1. დამტკიცდეს სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, თანახმად 1 1  დანართისა. 

 

2.  დადგენილებით იხელმძღვანელოს სასწავლო პროცესების მართვის სამსა-

ხურმა, სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების და ჰუმანიტარულ და სოცი-

ალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტებმა.   

 

3. წინამდებარე დადგენილების საფუძველზე გამოიცეს რექტორის მოვალე-

ობის  შემსრულებლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. 

 

3. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 

 

    

აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს     

                    თავმჯდომარე                                                                            ეთავმჯდომარე                                                                            ეთავმჯდომარე                                                                            ეთავმჯდომარე                                                                            ე. . . . მესხიამესხიამესხიამესხია    

    
    

    

    

    

    



 

სსიპსსიპსსიპსსიპ----ბათუმის ხელოვნების სასწავლოუნივერსიტეტის ბათუმის ხელოვნების სასწავლოუნივერსიტეტის ბათუმის ხელოვნების სასწავლოუნივერსიტეტის ბათუმის ხელოვნების სასწავლოუნივერსიტეტის     

აკადემიური საბჭოსაკადემიური საბჭოსაკადემიური საბჭოსაკადემიური საბჭოს    2010 2010 2010 2010 წლის წლის წლის წლის 11111111    ოქტომბერის ოქტომბერის ოქტომბერის ოქტომბერის №№№№    18181818    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    დადგენილების დანართი დადგენილების დანართი დადგენილების დანართი დადგენილების დანართი № 1№ 1№ 1№ 1    

    

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებულიაკადემიური საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებულიაკადემიური საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებულიაკადემიური საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებული    

საგანმანათლებლსაგანმანათლებლსაგანმანათლებლსაგანმანათლებლო პროგრამებიო პროგრამებიო პროგრამებიო პროგრამების ჩამონათვალის ჩამონათვალის ჩამონათვალის ჩამონათვალი    

    

სახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინო––––ტელე ხელოვნების ფაკულტტელე ხელოვნების ფაკულტტელე ხელოვნების ფაკულტტელე ხელოვნების ფაკულტეტიეტიეტიეტი    

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ----    majormajormajormajor    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    ფერწერა პროფესორი ვახტანგ ბესელია 

2222    ხისა და ლითონის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი კობა ხოფერია 

3333    ინტერიერის დიზაინი მოწვეული მასწავლებელი გრიგოლ გარუჩავა 

4444    ტანსაცმლის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი დიანა თალაკვაძე 

5555    ტექსტილის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

6666    არქიტექტურა მოწვეული მასწავლებელი ლალი გერსამია 

7777    ტელერეჟისურა პროფესორი ზაზა ხალვაში 

8888    ტელეხელოვნება (ტელერეპორტიორი) პროფესორი ზაზა ხალვაში 

9999    ტელეხელოვნება (ტელერეპორტიორი) პროფესორი ლელა ოჩიაური 

10101010    დრამისა და კინოს სამსახიობო ასოცირებული პროფესორი მერაბ ლებანიძე 

11111111    დრამისა და თოჯინების თეატრის სამსახიობო პროფესორი თამაზ ბოლქვაძე 

12121212    დრამატული თეატრის რეჟისურა ასოცირებული პროფესორი მერაბ ლებანიძე 

13131313    თოჯინების თეატრის რეჟისურა პროფესორი თამაზ ბოლქვაძე 

14141414    პანტომიმის თეატრის სამსახიობო მოწვეული მასწავლებელი მალხაზ ირემაძე 

15151515    კინორეჟისურა პროფესორი ზაზა ხალვაში 

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ----    mmmmiiiinnnnorororor    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    ფერწერა    პროფესორი ვახტანგ ბესელია    

2222    ხისა და ლითონის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი კობა ხოფერია 

3333    ინტერიერის დიზაინი მოწვეული მასწავლებელი გრიგოლ გარუჩავა 

4444    ტანსაცმლის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი დიანა თალაკვაძე 

5555    ტექსტილის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

6666    არქიტექტურა მოწვეული მასწავლებელი ლალი გერსამია 

7777    ტელერეჟისურა პროფესორი ზაზა ხალვაში 

8888    ტელერეპორტიორი პროფესორი ზაზა ხალვაში 

9999    ტელერეპორტიორი პროფესორი ლელა ოჩიაური 

10101010    რეკლამის ოსტატობა და პიარ–ტექნოლოგიები პროფესორი ზაზა ხალვაში 

11111111    კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი პროფესორი ერმილე მესხია 

12121212    კრეატიული პედაგოგიკა პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ––––    არჩევითი კურსებიარჩევითი კურსებიარჩევითი კურსებიარჩევითი კურსები    

    
№№№№    კურსის დასახელებაკურსის დასახელებაკურსის დასახელებაკურსის დასახელება    კურსის ხელმძღვანელიკურსის ხელმძღვანელიკურსის ხელმძღვანელიკურსის ხელმძღვანელი    

1111    ბატიკი (ცხელი, ცივი)    ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი    

2222    მოდელირება ასოცირებული პროფესორი დიანა თალაკვაძე 

3333    წიგნის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი მაია გერსამია 

4444    კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი პროფესორი ერმილე მესხია 

5555    თეატრალიზებულ სანახაობათა რეჟისორი ასოცირებული პროფესორი მერაბ ლებანიძე 



6666    მეტყველება ასოცირებული პროფესორი თამილა მეიშვილი 

მაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურა    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    მხატვრული ტელეფილმის რეჟისურა პროფესორი ზაზა ხალვაში 

2222    დრამატული თეატრის რეჟისურა ასოც. პროფესორი ვლადიმერ ბიბილეიშვილი 

3333    თოჯინების თეატრის რეჟისურა პროფესორი თამაზ ბოლქვაძე 

4444    ტექსტილის დიზაინი ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

    

    

პროფესიული პროგრამებიპროფესიული პროგრამებიპროფესიული პროგრამებიპროფესიული პროგრამები    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    მონტაჟის რეჟისურა პროფესორი ზაზა ხალვაში 

2222    რეჟისორის ასისტენტი პროფესორი ზაზა ხალვაში 

3333    ტელეოპერატორ–რეპორტიორი პროფესორი ზაზა ხალვაში 

4444    ხმის რეჟისურა პროფესორი ზაზა ხალვაში 

5555    ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავება ასოცირებული პროფესორი დიანა თალაკვაძე 

6666    ტექსტილის მხატვრული დამუშავება ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

7777    ხისა და ლიტონის მხატვრული დამუშავება ასოცირებული პროფესორი კობა ხოფერია 

8888    გრავიორი ასოცირებული პროფესორი სერგო გოგოლაძე 

    

    

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი    

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ----    majormajormajormajor    

    
№№№№    პროგრაპროგრაპროგრაპროგრამის დასახელებამის დასახელებამის დასახელებამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    ხელოვნებათმცოდნე პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

2222    კულტურისა და ხელოვნების  მენეჯმენტი პროფესორი ერმილე მესხია 

3333    კინომცოდნე პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

4444    ტეატრმცოდნე პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

    

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ----    mmmmininininoooorrrr    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    კრეატიული პედაგოგიკა პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი    

2222    ხელოვნებათმცოდნე პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

3333    კულტურისა და ხელოვნების  მენეჯმენტი პროფესორი ერმილე მესხია 

4444    კინომცოდნე პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

5555    თეატრმცოდნე პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

    

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ––––    არჩევითი კურსებიარჩევითი კურსებიარჩევითი კურსებიარჩევითი კურსები    

    
№№№№    კურსის დასახელებაკურსის დასახელებაკურსის დასახელებაკურსის დასახელება    კურსის ხელმძღვანელიკურსის ხელმძღვანელიკურსის ხელმძღვანელიკურსის ხელმძღვანელი    

1111    კულტურის მენეჯმენტი პროფესორი ერმილე მესხია    

2222    სახვითი ხელოვნების ისტორიის მოდული პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

3333    კინოს ისტორიის, თეორიისა და კრიტიკის 

მოდული 

პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

4444    თეატრის ისტორიის, თეორიისა და კრიტიკის პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 



მოდული 

მაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურა    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    ხელოვნების თეორია და ისტორია 

(ძველი ქართული ხელოვნების ისტორია) 

პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

2222    საბაზო და საშუალო სკოლის სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნების და  შრომითი 

სწავლების მასწავლებელი   

 

პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

3333    ხელოვნების თეორია და ისტორია 

(თანამედ. ქართული ხელოვნების ისტორია) 

პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 

4444    კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი პროფესორი ერმილე მესხია 

    

    

მუსიკის მუსიკის მუსიკის მუსიკის ფაკულტფაკულტფაკულტფაკულტეტიეტიეტიეტი    

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ----    majormajormajormajor    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    დირიჟორი (აკადემიური გუნდის) მოწვეული მასწავლებელი ომარ ჩიტაიშვილი 

2222    ვოკალი (აკადემიური სიმღერა)  პროფესორი თამაზ ცერიაშვილი 

3333    საკრავიერი (ფორტეპიანო) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

4444    კომპოზიცია (მუსიკის თეორია; 

ეთნომუსიკოლოგია) 

პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

5555    საკრავიერი    (საორკესტრო ჩასაბერი) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

6666    საკრავიერი    (საორკესტრო სიმებიანი) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

    

    

მაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურა    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    ეთნომუსიკოლოგია (სამუსიკო საგნების 

პედაგოგი) 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა მანაგაძე 

2222    ფორტეპიანო (სამუსიკო საგნების პედაგოგი) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

3333    აკადემიური სიმღერა (სამუსიკო საგნების 

პედაგოგი) 

პროფესორი თამაზ ცერიაშვილი 

4444      

    

    

    

სწორია: 

    
    

    

    

    

        

    

    

  


