
 

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

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

აკადემიურაკადემიურაკადემიურაკადემიური საბჭოი საბჭოი საბჭოი საბჭო    
 

ქ. ბათუმი                                                                                                                    ქ. ბათუმი                                                                                                                    ქ. ბათუმი                                                                                                                    ქ. ბათუმი                                                                                                                                                                            2011 2011 2011 2011 წლის  21 მარტი წლის  21 მარტი წლის  21 მარტი წლის  21 მარტი     

                                                    

                    

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  №№№№    43434343    

   

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიივერსიტეტიივერსიტეტიივერსიტეტისსსს        2011 2011 2011 2011 წლის წლის წლის წლის     

სამუშაო გეგმის სამუშაო გეგმის სამუშაო გეგმის სამუშაო გეგმის 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, 

უნივერსიტეტის შინაგანაწესის პირველი მუხლის „ზ“ პუნქტის საფუძველზე 

    
      აკადემიური საბჭო ადგენს:  

 

 1. მოწონებულ იქნას სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

2011 წლის სამუშაო გეგმა, თანახმად დანართისა და დასამტკიცებლად წარედგინოს 

წარმომადგენლობით საბჭოს. 

 

2.  დადგენილებით იხელმძღვანელონ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა, 

სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტმა, სახვითი, სასცენო და კინო–ტელე 

ხელოვნების, მუსიკის და განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტებმა, ბიბლიოთეკამ.   

 

   3.    დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

    

    

აკადემიურაკადემიურაკადემიურაკადემიური საბჭოს ი საბჭოს ი საბჭოს ი საბჭოს     

                    თავმჯდომარე                                                                            ე. მესხიათავმჯდომარე                                                                            ე. მესხიათავმჯდომარე                                                                            ე. მესხიათავმჯდომარე                                                                            ე. მესხია    

    

    

    
 
 

 

 



სსიპსსიპსსიპსსიპ----ბათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლო    

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსუნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსუნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსუნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს    

2010 2010 2010 2010 წლის წლის წლის წლის         21 21 21 21 მარტის მარტის მარტის მარტის     №№№№    43434343            

დადგენილების დანართიდადგენილების დანართიდადგენილების დანართიდადგენილების დანართი            
სსიპსსიპსსიპსსიპ----    ბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტი    

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2010ის 2010ის 2010ის 2010––––2011 2011 2011 2011 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმა    
                

№ ღონისძიეღონისძიეღონისძიეღონისძიებების დასახელებაბების დასახელებაბების დასახელებაბების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    

დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების 

ოდენობაოდენობაოდენობაოდენობა    

1 
საბაკალავრო, სამაგისტრო და უმაღლესი 

პროფესიული პროგრამების მომზადება. 

2011წ. იანვარი – 2011წ. 

სექტემბერი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

2 

სემინარი საბაკალავრო, სამაგისტრო და 

უმაღლესი პროფესიული პროგრამების 

მომზადებასთან დაკავშირებით 

2011წ. თებერვალი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

3 

ურეხის ბავშვთა სახლის ბაზაზე პედ. 

პრაქტიკის სექტორთან საბაზო სკოლის 

ჩამოყალიბება 

2011წ. თებერვალი მუსიკის ფაკულტეტი 

ხათუნა მანაგაძე, 

ქეთევან.გოგოლაძე 

ინგა ბოცვაძე 

– 

4 სამეცნიერო კრებულზე მუშაობა იანვარი–ივნისი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

მაია ჭიჭილეიშვილი 

ქეთევან გოგოლაძე 

ხათუნა მანაგაძე 

მაია გერსამია 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

– 

5 

სამეცნიერო მუშაობის წარმართვა—

მონოგრაფიების, ცალკეული შრომების 

თარგმნის ხელშეწყობა 

იამვარი – ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი 
ხათუნა მანაგაძე 

ქეთევან.გოგოლაძე 
– 

6 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების 

გაფორმება სხვადასხვა დაწესებულებებთან 

2011წ. იანვარი – 2011წ. 

სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

7 
CV– სა და სილაბუსის ახალი ფორმის 

დამტკიცება 
2011წ. 21 მარტი 

აკადემიური საბჭოს 

სხდომა 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

9 
შეხვედრა სამუსიკო დაწესებულებების 

ხელმძღვანელებთან. 
2011წ.  მარტი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი 150 ლარი 

10 
სტუდენტების გამოკითხვა-მონიტორინგი 

სასწავლო პროცესის შესახებ 
აპრილი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე 

მაია გერსამია 

– 

11 შუალედურ შემოქმებებსა და გამოცდებზე აპრილი – ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი ხათუნა მანაგაძე – 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

საშემსრულებლო სპეციალობებზე 

კოლოქვიუმის ორგანიზება 

12 
შეხვედრა მუზეუმებისა და თეატრების 

ხელმძღვანელებთან. 
2011წ. აპრილი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი 150 ლარი 

13 
სემინარი თვითშეფასების კითხვარის 

შემუშავებასთან დაკავშირებით 
2011წ. აპრილი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი 150 ლარი 

14 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიმდინარეობაზე მონიტორინგის 

განხორცილება 

მაისი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე 

მაია გერსამია 

– 

15 

კოლოქვიუმი-ტესტირება სტუდენტთა 

ინტელექტუალური კრიტერიუმის 

დასადგენად 

მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 
ხარისხის სამსახური, 

დეკანები. 
– 

16 
სემინარი სილაბუსის ახალი ფორმის 

შემუშავებასთან დაკავშირებით 
2011წ. მაისი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

17 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიმდინარეობაზე მონიტორინგის 

განხორცილება 

2011წ. ნოემბერი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე 

მაია გერსამია 
– 

19 

სტუდენტთა ინტეგრირება სხვადასხვა 

უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების 

შემოქმედებით აქტივობებში—თბილისის 

კონსერვატორიიდან თანამედროვე მუსიკის 

შემსრულებელთა მოწვევა 

მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ხათუნა მანაგაძე 50 ლარი 



სსიპსსიპსსიპსსიპ----    ბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტივერსიტეტივერსიტეტივერსიტეტი    

    სასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტის სასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტის სასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტის სასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტის     

2011  2011  2011  2011  წლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმა    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    

დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების 

ოდენობაოდენობაოდენობაოდენობა    

1 
სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანი-

ზაციული უზრუნველყოფა 
იანვარ-სექტემბერი 

ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

2 

ფაკულტეტებთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვა-

ნელთან ერთად აკადემიური დატვირთვის 

წესებისა და ნორმატივების შემუშავებაში მონა-

წილეობა 

იანვარ-სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

3 

დამტკიცებული სასწავლო გეგმის მიხედვით 

მიმართულებების და დეპარტამენტების მიერ 

წარმოდგენილი აკადემიური დატვირთვების 

გაანგარიშება და განაწილება 

იანვარ-სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

4 

მოწვეული მასწავლებლების დანიშვნისა და 

განთავისუფლების ბრძანების პროექტების მომ-

ზადება, მიმართულების და დეპარტამენტების 

მიხედვით მათი სიის (რაოდენობის) შედგენა, 

ყოველთვიურად დეპარტამენტებიდან წარმო-

დგენილი მოწვეული მასწავლებლების მიერ 

ჩატარებული საათების შედარება გეგმიურთან, 

მათი დაანგარიშება, გაფორმება და აღრიცხვა, 

სასწავლო წლის ბოლოს არქივის შექმნა 

იანვარ-სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

5 
სასწავლო წლის განმავლობაში მოწვეულ პედა-

გოგებზე მოთხოვნილი ცნობების გაცემა 
იანვარ-სექტემბერი 

ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

6 

სწავლების ყველა საფეხურის საკვალიფიკაციო 

კომისიების დოკუმენტაციის შემოწმება და 

შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის პრო-

ექტების მომხადება 

იანვარ-სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

7 

სტუდენტთა მიერ ძირითადი და დამატებითი 

სპეციალობების არჩევის პროცესის კოორდი-

ნაცია და სათანადო რეკომენდაციების შემუ-

შავება 

იანვარ-სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

8 სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით სხვა- იანვარ-სექტემბერი ბათუმის ხელოვნების  ნინო ხარჩილავა – 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

დასხვა დებულებებისა და წესების შემუშა-

ვებაში მონაწილეობა 

უნივერსიტეტი 

9 

სასწავლო  პროცესებთან დაკავშირებით ფაკუ-

ლტეტის მიერ მომზადებულ ბრძანებების პრო-

ექტების კოორდინაცია 

იანვარ-სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

10 

ფაკულტეტის მიერ აუდიტორიების შეთანხმე-

ბულ და დადგენილი წესით გამოყენების პრო-

ცესის კოორდინაცია 

იანვარ-სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 



სსიპსსიპსსიპსსიპ----    ბათუმის ბათუმის ბათუმის ბათუმის ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტი    

სახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინო––––ტელე ხელოვტელე ხელოვტელე ხელოვტელე ხელოვნების ფაკულტეტისნების ფაკულტეტისნების ფაკულტეტისნების ფაკულტეტის    2011 2011 2011 2011     წლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმა    
    

                            სახვითი  ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი  ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი  ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი  ხელოვნების დეპარტამენტი    
    

    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    

დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების 

ოდენობაოდენობაოდენობაოდენობა    

ІІІІ . . . . სასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესი 

1 
სემესტრული გამოცდების ჩატარების 

ორგანიზაცია 
იანვარი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

2 აბიტურიენტთა მიღების წესების შემუშავება იანვარი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

3 სემესტრული გამოცდების შედეგების შეჯამება. თებერვალი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

4 სახვითი  ხელოვნების დეპარტამენტის სხდომა თებერვალი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

5 

დეპარტამენტის პროფესორ- მასწავლებელთა 

2010-2011 სასწ.წლის მეორე სემესტრის 

სილაბუსების შემოწმება 

მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

6 

უმაღლესი პროფესიული პროგრამების 

კურსდამამთავრებელთა სადიპლომო 

ნაშრომების  მომზადება 

მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 600 ლარი 

7 სახვითი  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

8 
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

9 
მისაღები გამოცდების შესახებ დეპარტამენტის 

სხდომა 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

10 
მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი 

ტურის ჩატარება 
ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 50 ლარი 

11 სახვითი  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

12 
სტუდენტთა აკადემიური შეფასების 

შედეგების განხილვა 
ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 



    

    

    

    

    

    

13 

საბაკალავრო პროგრამების 

კურსდამამთავრებელთა სადიპლომო 

ნაშრომების  მომზადება 

ივლისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 3550 ლარი 

14 

ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან 

დაკავშირებით დეპარტამენტის პირველ 

სხდომაზე განსახილველი საკითხის მომზადება 

სექტემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

15 
სახვითი ხელოვნების პედაგოგთა 

დატვირთვების განაწილება 
სექტემბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

II. II. II. II. შემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობა    

1 
დეპარტამენტის სტუდენტთა არასაკურსო 

ნამუშევრების გამოფენა 
24 იანვარი  2011 წ. 

ხელოვნების მუზეუმი 

(ანდეგრაუნდი) 
დეპარტამენტი – 

 
დეპარტამენტის ქალ პროფესორ-

მასწავლებელთა ნამუშევრების გამოფენა 
3-10 მარტი 2011წ 

ხელოვნების მუზეუმი 

І დარბაზი 
დეპარტამენტი – 

2 

უმაღლესი პროფესიული პროგრამების 

კურსდამამთავრებელთა სადიპლომო 

ნაშრომების  დაცვის პრეზენტაცია 

25 მარტი 2011წ 
ხელოვნების მუზეუმი 

 
დეპარტამენტი 30 ლარი 

3 
დეპარტამენტის მასწ.ბექა ბოლქვაძის 

ნამუშევრების გამოფენა 
1-8 აპრილი 2011წ 

ხელოვნების 

მუზეუმი(ანდეგრაუნდი) 
დეპარტამენტი 

50 ლარი 
 

4 
პროფესორ ვახტანგ ბესელიას 

პერსონალური გამოფენა 
23-30 აპრილი 2011წ 

ხელოვნების მუზეუმი 

(ანდეგრაუნდი)    
დეპარტამენტი 50  ლარი 

5 
დეპარტამენტის სტუდენტთა 

შემოქმედებითი ნამუშევრების გამოფენა 
26 მაისი 2011წ 

ხელოვნების მუზეუმი 

(მიმდებარე სკვერი) 
დეპარტამენტი 50 ლარი 

6 
პროფესორ-მასწავლებელთა 

ნამუშევრების ჯგუფური გამოფენა 
5-15 ივნისი 2011წ 

ხელოვნების მუზეუმი 

(დარბაზი) 
დეპარტამენტი 100 ლარი 

7 
ასოც. პროფესორ ს. გოგოლაძის 

ნამუშევართა პერსონალური გამოფენა 
20-27 ივნისი  2011წ 

ხელოვნების მუზეუმი 

(ანდეგრაუნდი) 
დეპარტამენტი 100 ლარი 

8 

საბაკალავრო პროგრამების 

კურსდამამთავრებელთა სადიპლომო 

ნაშრომების  დაცვის პრეზენტაცია 

ივლისი 
ხელოვნების მუზეუმი 

 
დეპარტამენტი 50 ლარი 



    

სახვითი, სასცენო დასახვითი, სასცენო დასახვითი, სასცენო დასახვითი, სასცენო და    კინოკინოკინოკინო––––ტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტი    

    2010201020102010––––2011 2011 2011 2011 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმა    
    

                            სასცენოსასცენოსასცენოსასცენო    ხელოვნების დეპარტამენტიხელოვნების დეპარტამენტიხელოვნების დეპარტამენტიხელოვნების დეპარტამენტი    
    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    

დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების 

ოოოოდენობადენობადენობადენობა    

ІІІІ . . . . სასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესი 

1 
სემესტრული გამოცდების ჩატარების 

ორგანიზაცია 
იანვარი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

2 

აბიტურიენტთა მიღების წესების 

ახალი რედაქციის შემუშავებაში 

მონაწილეობის მიღება 

იანვარი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

3 

სემესტრული გამოცდების შედეგების 

შეჯამება და გაანალიზება სასწავლო 

პროცესში არსებული ხარვეზებისა და 

აღმოფხვრის მიზნით 

თებერვალი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

4 

2010-2011 სასწავლო წლის პირველ  სემესტრში 

დეპარტამენტის მიერ გაწეული მუშაობის 

ანგარიშის წარდგენა ფაკულტეტის საბჭოში 

თებერვალი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

5 სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის სხდომა თებერვალი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

6 

დეპარტამენტის პროფესორ - მასწავლებელთა 

2010-2011 სასწ.წლის მეორე სემესტრის 

სილაბუსების შემოწმება 

მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

7 
პროფესორ-მასწავლებელთა აკადემიური 

კონკურსის დოკუმენტების მომზადება 
მარტი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

8 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

9 
2021-2011 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

10 
დეპარტამენტის სხდომა 

მისაღები გამოცდების შესახებ 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

11 
მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი 

ტურის ჩატარება 
ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი  

12 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

13 
სტუდენტთა აკადემიური შეფასების 

შედეგების განხილვა 
ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

14 

ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან 

დაკავშირებით დეპარტამენტის პირველ 

სხდომაზე განსახილველი საკითხის მომზადება 

სექტემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

15 
სასცენო  ხელოვნების პედაგოგთა 

დატვირთვების განაწილება 
სექტემბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

II. II. II. II. შემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობა    

1 
მასტერ კლასი მსახიობის ოსტატობაში – 

ზურაბ ყიფშიძე 
08 დეკემბერი 2010წ. 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 1349 ლარი 

2 
მასტერ კლასი მეტყველებაში – 

მანანა ბერიკაშვილი 
აპრილი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 1500 ლარი 

 
მასტერ კლასი  რეჟისურაში    – 

გივი სარჩიმელიძე 
აპრილი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 1000 ლარი 

3 
მასტერ კლასი მსახიობის ოსტატობაში – 

მურმან ჯინორია 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი    
დეპარტამენტი 2000 ლარი 

4 
მასტერ კლასი ქართული თეატრის 

ისტორიაზე –  ვასო კიკნაძე 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 1000 ლარი 

5 

მაგისტრანტთა სადიპლომო ნაშრომების 

წარდგენა 

საკურსო ნამუშევრების წარდგენა 

მაისი-ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრი) 

დეპარტამენტი 3000  ლარი 



    

სახვითი, სასცენო დასახვითი, სასცენო დასახვითი, სასცენო დასახვითი, სასცენო და    კინოკინოკინოკინო––––ტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტი    

    2010201020102010––––2011 2011 2011 2011 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმასასწავლო წლის სამუშაო გეგმა    
    

    კინოკინოკინოკინო––––ტელე ტელე ტელე ტელე ხელოვნების დეპარტამენტიხელოვნების დეპარტამენტიხელოვნების დეპარტამენტიხელოვნების დეპარტამენტი    
    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    

დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების 

ოდენობაოდენობაოდენობაოდენობა    

ІІІІ . . . . სასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესი 

1 
სემესტრული გამოცდების 

ჩატარების ორგანიზაცია 
იანვარი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

2 

აბიტურიენტთა მიღების 

წესების ახალი რედაქციის შემუშავებაში 

მონაწილეობის მიღება 

იანვარი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

3 

სემესტრული გამოცდების შედეგების შეჯამება 

და გაანალიზება სასწავლო 

პროცესში არსებული ხარვეზებისა 

და აღმოფხვრის მიზნით 

თებერვალი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

4 

2010-2011 სასწავლო წლის პირველ  სემესტრში 

დეპარტამენტის მიერ გაწეული მუშაობის 

ანგარისის წარდგენა ფაკულტეტის საბჭოში 

თებერვალი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

5 
კინო- ტელე ხელოვნების დეპარტამენტის 

სხდომა 
თებერვალი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

6 

უმაღლესი პროფესიული პროგრამის 

კურსდამამთავრებელთა სადიპლომო 

ნაშრომების მომზადება 

მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 500 ლარი 

7 

დეპარტამენტის პროფესორ- მასწავლებელთა 

2010-2011 სასწ.წლის მეორე სემესტრის 

სილაბუსების შემოწმება 

მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

8 
პროფესორ-მასწავლებელთა აკადემიური 

კონკურსის დოკუმენტების მომზადება 
მარტი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

9 
კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის 

სხდომა 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

10 
2021-2011 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 



    

    

    

    

    

    

    

11 მისაღები გამოცდების დეპარტამენტის სხდომა ივნისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

12 
მისაღები გამოცდების 

შემოქმედებითი ტურის ჩატარება 
ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

13 
კინო-ტელე  ხელოვნების 

დეპარტამენტის სხდომა 
ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

14 
სტუდენტთა აკადემიური შეფასების 

შედეგების განხილვა 
ივნისი - ივლისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

15 

ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავ-

შირებით დეპარტამენტის პირველ სხდომაზე 

განსახილველი საკითხების მომზადება 

სექტემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

16 
კინო-ტელე  ხელოვნების პედაგოგთა 

დატვირთვების განაწილება 
სექტემბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

17 

დეპარტამენტის პროფესორ- მასწავლებელთა 

2011-2012 სასწ.წლის პირველი სემესტრის 

სილაბუსების შემოწმება 

სექტემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი - 

II. II. II. II. შემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობა    

1 

კინო- ტელე ხელოვნების დეპარტამენტის 

უმაღლესი პროფესიული პროგრამების 

კურსდამამთავრებელთა სადიპლომო 

ნაშრომების ჩვენება 

 

 

მარტი 

 

 

ხელოვნების მუზეუმი 

 

 

დეპარტამენტი 
500 ლარი 

2 
მასტერ კლასი რეჟისურაში 

(ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით) 
აპრილი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

3 
მასტერ კლასი ოპერატორის ხელოვნებაში 

(ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით) 
აპრილი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 

4 
მასტერ კლასი დრამატურგიაში 

(ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით) 
მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი – 



სსიპსსიპსსიპსსიპ----    ბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტი    

    მუსიკის ფაკულმუსიკის ფაკულმუსიკის ფაკულმუსიკის ფაკულტეტის ტეტის ტეტის ტეტის     2012012012011 1 1 1     წლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმა    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    
დაფინანსების ოდენობადაფინანსების ოდენობადაფინანსების ოდენობადაფინანსების ოდენობა    

ІІІІ . . . . სსსსასწავლო პროცესიასწავლო პროცესიასწავლო პროცესიასწავლო პროცესი 

1 

დეპარტამენტების 2010-2011 სასწავლო წლის 

სამუშაო გეგმის გაცნობა  პროფესორ-

მასწავლებელთათვის 

6 ოქტომბერი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

2 

დეპარტამენტების პროფესორ-მასწავლებელთა 

ინდივიდუალური სამუშაო გეგმების 

განხილვა-დამტკიცება 

10 ოქტომბერი 

მარტი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

3 შუალედური შემოწმებები ნოემბერი-აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

4 დახურული კონცერტები 
ნოემბერი, დეკემბერი, 

აპრილი, მაისი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

5 საკრედიტო  შემოწმება და გამოცდები 
იანვარი-

თებერვალი,ივლისი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

6 

თემატური მუსიკის კონცერტი ,,ძველებური 

და კლასიკური მუსიკა“ პედ. პრაქტიკის 

სექტორის სტუდენტები 

ნოემბერი მუსიკის ფაკულტეტი 
ი. ბოცვაძე 

ქ.გოგოლაძე 
 

7 
აჭარული მუს. ფოლკლორის თავისებურებები-

ლექცია კონცერტი ,,აიდიოს“ მონაწილეობით 
ნოემბერი აჭარის რადიო ლ.სურმანიძე  

8 
აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის ღია 

კონცერტები 
დეკემბერი-ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი  

9 

აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის სოლო 

სიმღერის და საოპერო კლასის საანგარიშო 

კონცერტი 

დეკემბერი-ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი  

10 
ლექცია სასულიერო სემინარიაში ,,ქართული 

საგალობლების ისტორიიდან“ 

24.02.11 

17 მაისი 
სასულიერო სემინარია ხ. მანაგაძე  

11 

ურეხის ბავშვთა სახლის ბაზაზე პედ. 

პრაქტიკის სექტორთან საბაზო სკოლის 

ჩამოყალიბება 

თებერვალი მუსიკის ფაკულტეტი 
ხ. მანაგაძე, ქ.გოგოლაძე 

ი. ბოცვაძე 
 



12 ჩატარებული მუშაობის ანგარიში თებერვალი ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი 
ლ.ჭელიძე ქ. გოგოლაძე 

თ. ცერიაშვილი 
 

13 გასვლითი სემინარები სკოლებში მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ი. ბოცვაძე ქ.გოგოლაძე  

14 
დაწყებითი სწავლების მეთოდიკის საკითხები 

სამუსიკო სკოლის პედაგოგთათვის 
მარტი მუსიკის ფაკულტეტი ქ.გოგოლაძე  

15 

თბილისის კონსერვატორიის პროფესორის 

მასტერ-კლასი –სრული პროფესორი გულიკო  

კარიაული 

აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი 
ჩატარებული საათების 

შესაბამისად 

16 
კოლოქვიუმი ყველა სპეციალობის 

სტუდენტებისთვის 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 

ხ. მანაგაძე, ქ.გოგოლაძე 

 
 

17 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

ასოც.პროფესორის ნინო  ქათამაძის მასტერ-

კლასი 

მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე 
ჩატარებული საათების 

შესაბამისად 

18 სტუდენტების სამეცნიერო კონფერენცია 2-3 მაისი 
ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ხ. მანაგაძე, 

 
 

19 
ლექცია ,,მოდალური ჰარმონიის 

თავისებურებები“ 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 

ხ. მანაგაძე, 

ქ. გოგოლაძეა. დუმბაძე 
 

20 
მუშაობა სკოლის თეორიული სგნების 

მასწავლებლებთან-ლექცია სემინარები 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 

ა. დუმბაძე 

ე.ქიქავა 
 

21 
კურსდამთავრებულთათვის კვალიფიკაციის 

მინიჭება 
ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი კომისია  

შემოქმედებით მუშაობაშემოქმედებით მუშაობაშემოქმედებით მუშაობაშემოქმედებით მუშაობა    

22 

ფოლკლორისა და სასულიერო მუსიკის მე-5 

საერთაშორისო ფესტივალი და სამეცნიერო 

კონფერენცია 

25-27 ოქტომბერი მუსიკის ფაკულტეტი საორგანიზაციო კომიტეტი  

23 
დეპარტამენტების ღია საანგარიშო 

კონცერტები 
დეკემბერი, ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

ქ. გოგოლაძე. 

თ. ცერიაშვილი 

60 ლარი 

24 

კონცერტი სსიპ-სახელმწიფო ზრუნვის 

სააგენტოს ფილიალის ბათუმის ბავშვთა 

სახლში 

21 იანვარი ურეხის ბავშვთა სახლი 
ლ.ჭელიძე 

ი.ბოცვაძე 
100 ლარი 

25 

ანსამბლ ,,აიდიოს” ახალი პროგრამის 

პრეზენტაცია და ბავშვთა სახლის ფოლკ. 

ანსამბლის წარდგენა 

29 მარტი ,,პრეს-კაფე” 
ხ. მანაგაძე 

ლ.სურმანიძე (მაგისტრი) 
50 ლარი 

26 
ლექცია-კონცერტი ინსტრუმენტალისტების 

მონაწილეობით--,,ერთი ინსტრუმენტის 
აპრილი, მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 

ი. სულთანიშვილი. 

ს. ბურჭულაძე 
50 ლარი 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ისტორია” ხ. მანაგაძე 

27 
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი კონცერტი 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი თ. ცერიაშვილი 50 ლარი 

28 გასვლითი კონცერტები 
დეკემბერი, იანვარი, 

მაისი 
 

თ.ცერიაშვილი 

ლ.ჭელიძე 
 

29 
პედაგოგების: ი.ხერჟის, ლ.ჭელიძის, ნ.ჩაიძის, 

თ.გოგოტიშვილის კლასის კონცერტები 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 

ხერჟი, ლ.ჭელიძე, ნ.ჩაიძე, 

თ.გოგოტიშვილი 
300 ლარი 

30 
საერთო ფორტეპიანოს ღია საანგარიშო 

კონცერტი 
21 მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 

მ.შალაძე 

ქ.რაზმაძე 
50 ლარი 

32 
ბაკალავრიატის  I კურსის სტუდენტის სოსო 

პაპიძის სოლო კონცერტი 
ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი ი.ხერჟი 50 ლარი 



 
სსიპსსიპსსიპსსიპ----    ბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტი    

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისგანათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისგანათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისგანათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის    

2011 2011 2011 2011     წლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმაწლის სამუშაო გეგმა    

                    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    
დაფინანსედაფინანსედაფინანსედაფინანსების ოდენობაბის ოდენობაბის ოდენობაბის ოდენობა    

ІІІІ.    სასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესი 

1 

გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო 

პროცესის ორგანიზება, ცხრილების 

შედგენა. 

იანვარი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეკანატი - 

2 
სასწავლო კურსების შინაარსისა და 

სილაბუსების განხილვა 
იანვარი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტ.;ზოგადი 

დისც. დეპარტამენტი 

- 

3 
პროფესორ-მასწავლებელთა 

დატცირთვებში ცვლილებების შეტანა 
იანვარი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეკანატი - 

4 
სასწავლო პროგრამებში შესატანი 

ცვლილებების განხილვა 
თებერვალი-მარტი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტ.;ზოგადი 

დისც. დეპარტამენტი 

- 

5 

პროგრამების მონიტორინგი ახალი 

სტანდარტებისა და მოთხოვნების 

გათვალისწინებით 

მარტი-აპრილი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტ.;ზოგადი 

დისც. დეპარტამენტი 

- 

6 

სასწავლო გასვლითი პრაქტიკის 

ორგანიზება (გონიოსა და პეტრა-

ციხისძირში) 

აპრილი 
გონიოსა და პეტრა-

ციხისძირის მუზეუმი 
ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტამენტი 

70  70  70  70  ლარილარილარილარი    

(ტრანსპორტირებისა და 

სამუზეუმო მომსახურეობის  

ხარჯები) 

7 
სასწავლო გასვლითი პრაქტიკის 

ორგანიზება (მარტვილში) 
მაისი 

მარტვილის 

სამონასტრო 

კომპლექსი 

ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტამენტი 

200 200 200 200 ლარილარილარილარი    

(ტრანსპორტირების 

ხარჯები) 

8 საგამოცდო სესიის ჩატარება ივნისი-ივლისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეკანატი - 

9 
ფაკულტეტის დამატებითი  სასწავლო 

პროგრამების პრეზენტაცია 
მაისი-ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეკანატი - 

10 სასწავლო პროცესის შეჯამება - ანალიზი ივლისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტ.;ზოგადი 
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დისც. დეპარტამენტი 

II. II. II. II. სამეცნიერო მუშაობასამეცნიერო მუშაობასამეცნიერო მუშაობასამეცნიერო მუშაობა    

1 

სტუდენტთა რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენციის 

ხარჯები 

2-3 მაისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტ.;ზოგადი 

დისც. დეპარტამენტი 

 

950 950 950 950 ლარი:ლარი:ლარი:ლარი:    

1. კვება-600; 

2. პროგრამის 

დაბეჭდვა-110; 

3. მუზეუმების-90; 

4. სტუმრების 

დაბინავება-100; 

5. ტრანსპორტირება -50 

ლარი 

2 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი 

ეტიუდები“ III . 

აპრილი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ხელ. თეორიისა და 

ისტ.დეპარტამენტი 
800 800 800 800 ლარილარილარილარი    



სსიპსსიპსსიპსსიპ----    ბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტის    

ბიბლიოთეკის 2011  წლის სამუშაო გეგმაბიბლიოთეკის 2011  წლის სამუშაო გეგმაბიბლიოთეკის 2011  წლის სამუშაო გეგმაბიბლიოთეკის 2011  წლის სამუშაო გეგმა    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    

დაფინანსდაფინანსდაფინანსდაფინანსების ების ების ების 

ოდენობაოდენობაოდენობაოდენობა    

1 ჟურნალ-გაზეთების პერიოდული გამოწერა 2010-2011 წ იანვარი ბიბლიოთეკა 
გობრონიძე ე.ბერიძე 

გ. 
 

2 
ბიბლიოთეკაში მკითხველის ჩაწერა და 

კარტოტეკაში შეყვანა 
მუდმივად ბიბლიოთეკა რ.ლორია.  

3 
სტუდენტთა  და ლექტორ მასწავლებელთა 

ფორმულიარების პერერეგისტარცია 

2010 2011 წლის 

დასაწყისი 
ბიბლიოთეკა 

რ.ლორია. 

ე.გობრონიძე 
 

4 ახალი ლიტერატურის შეძენა დამუშავება კვატალში ერთხელ ბიბლიოთეკა გ.ბერიძე ე.გობრონიძე 1500 ლ 

5 
წიგნადი ფონდის დალაგება ანბანური და 

სისტემატური კატალოგის მიხედვით 

2010 -2011 წლის 

ბოლომდე 
ბიბლიოთეკა 

ე.გობრონიძე. 

რ. ლორია 
 

6 
ჟურნალ გაზეთების მიღება 

რეგისტრაცია.,აკინძვა  თვეების მიხედვით 
პერიოდულად ბიბლიოთეკა რ.ლორია  

7 
საჭირო მასალებისთვის წიგნებისა  და ჟურნალ 

გაზეთების მატიანეების გადახედვა 
პერიოდულად ბიბლიოთეკა 

გობრონიძე ე. 

რ.ლორია 
 

8 
უნივერსიტეტი „პრესაში“ კართტოტეკის 

შედგენა და არქივის გაკეთება 
პერიოდულად ბიბლიოთეკა 

გობრონიძე ე. 

ლორია რ. 
 

9 
ახალ მიღებული ლიტერატურის სიის 

მიწოდება დეპარტამენტებზე 
პერიოდულად ბიბლიოთეკა ე.გობრონიძე  

10 

უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა 

გამოქვეყნებულ შრომებზე კარტოტეკის 

შედგენა 

კვარტალში ერთხელ ბიბლიოთეკა რ. ლორია  

11 

ფაკულტეტებიდან მოწოდებული დარგობრივი 

ელ.ვერსიების განთავსება ბიბლიოთეკის 

ელექტრონულ ფონდში 

პერიოდულად ბიბლიოთეკა გობრონიძე ე.  

12 
წიგნადი ფონდის დალაგება ანბანური და 

სისტემატური კატალოგის მიხედვით 
2011  4 კვარტალი ბიბლიოთეკა 

გობრონიძე ე.  

ლორია რ. 
 

13 ბიბლიოთეკის ვებ გვერდის შექმნა 2011 წ.  კვარტალი ბიბლიოთეკა ბერიძე გ. გობრონიძე  

14 

წიგნადი ფონდის რეკლასიფიკაცია და 

უნივერსალური ახალი ათწილადი                                          

კლასიფიკაციის უნიფიცირება 

2011  წლის 

4 კვარტალი 

 

ბიბლიოთეკა 

 

გობრონიძე ე. 

ლორია რ. 

 

 

15 
ბიბლიოთეკის შინა განაწესის დამტკიცება 

წარმომადგენლობით საბჭოზე 
2011 წ.აპრილი 

საკონფერენციო 

დარბაზი 

მეისვილი თ. 

გობრონიძე ე. 
 


