
    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ----    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი    
 

                            

        ქ. ბათუმი                                                                                            7 სექტემბერი  201ქ. ბათუმი                                                                                            7 სექტემბერი  201ქ. ბათუმი                                                                                            7 სექტემბერი  201ქ. ბათუმი                                                                                            7 სექტემბერი  2011111    წ.წ.წ.წ.    

            

ბრძანება ბრძანება ბრძანება ბრძანება 1111    89898989    

ბათუმის ბათუმის ბათუმის ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011----2012 2012 2012 2012 სასწავლო წლის სასწავლო წლის სასწავლო წლის სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრისათვის შემოდგომის სემესტრისათვის შემოდგომის სემესტრისათვის შემოდგომის სემესტრისათვის სტუდენთა სტუდენთა სტუდენთა სტუდენთა მობილობის შემოქმედებითი ტურებისა და მობილობის შემოქმედებითი ტურებისა და მობილობის შემოქმედებითი ტურებისა და მობილობის შემოქმედებითი ტურებისა და 

გამოცდებისგამოცდებისგამოცდებისგამოცდების    ვადების განსაზღვრვადების განსაზღვრვადების განსაზღვრვადების განსაზღვრისისისისა და საგნოვრივი კომისიების დამტკიცების ა და საგნოვრივი კომისიების დამტკიცების ა და საგნოვრივი კომისიების დამტკიცების ა და საგნოვრივი კომისიების დამტკიცების     

შესახებშესახებშესახებშესახებ        

    

  ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლების, 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის, 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების წესის მე-4 მუხლის, სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების 

ფაკულტეტის დეკანის მ/შ მ. ჯორბენაძის, მუსიკის ფაკულტეტის დეკანის ლ.  

ჭელიძისა და განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანის მ. ჭიჭილეიშვილის  მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

ვბრძანებ: 

 

 1. დამტკიცდეს ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011-2012 

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სტუდენთა მობილობის შემოქმედე-

ბითი ტურებისა და გამოცდების საგნობრივი კომისიები: 

І.І.І.І.    სახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინო----ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი:ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი:ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი:ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი:    

    

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი    

ვახტანგ ბესელია - ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე, 

ქეთევან ვაჩეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი, 

მაია გერსამია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი    

თამაზ ბოლქვაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

ვლადიმერ ბიბილეიშვილი -ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი, 

მანანა ხელაია - უფროსი მასწავლებელი, კომისიის წევრი  

 

კინოკინოკინოკინო----ტელე ხელოვნების დეპარტამენტიტელე ხელოვნების დეპარტამენტიტელე ხელოვნების დეპარტამენტიტელე ხელოვნების დეპარტამენტი    

ზაზა ხალვაში - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

ზურაბ ქავთარაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი, 

ნატო ცქვიტინიძე - უფროსი მასწავლებელი, კომისიის წევრი. 

 

 

 

 

 



ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.        მუსიკის ფაკულტეტი:მუსიკის ფაკულტეტი:მუსიკის ფაკულტეტი:მუსიკის ფაკულტეტი:    

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    ფორტეპიანო ფორტეპიანო ფორტეპიანო ფორტეპიანო     

    

ირინა ხერჟი - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

ნინო ჩაიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი, 

თეა გოგოტიშვილი -  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    საორკესტრო სიმებიანისაორკესტრო სიმებიანისაორკესტრო სიმებიანისაორკესტრო სიმებიანი    

    

ლალი ჭელიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

თეიმურაზ შალვაშვილი - მოწვეული მასწავლებელი, კომისიის წევრი, 

თეა გოგოტიშვილი -  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

    

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    აკადემიური სიმღერააკადემიური სიმღერააკადემიური სიმღერააკადემიური სიმღერა    

    

თამაზ ცერიაშვილი - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

მარიამ ჯახუტაშვილი - სრული პროფესორი, კომისიის წევრი, 

მურამან მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი. 

 

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    მუსიკის თეორიამუსიკის თეორიამუსიკის თეორიამუსიკის თეორია    

    

ხათუნა მანაგაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

ანა დუმბაძე - მოწვეული უფროსი მასწავლებელი, კომისიის წევრი, 

ედნარ ქიქავა - მოწვეული უფროსი მასწავლებელი, კომისიის წევრი. 

    

ІІІ.ІІІ.ІІІ.ІІІ.    განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიგანათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიგანათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიგანათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი    

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    ხელოვნებათმცოდნეობახელოვნებათმცოდნეობახელოვნებათმცოდნეობახელოვნებათმცოდნეობა    

მაია ჭიჭილეიშვილი - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

რატი ჩიბურდანიძე - ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის წევრი, 

სოფო თავაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე. 

 

2. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრისათვის სტუდენტთა მობილობის შემოქმედებითი ტური და 

გამოცდა დაინიშნოს 13 სექტემბერს. 

3. ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

4. აღნიშნული ბრძანებით იხელმძღვანელონ სასწავლო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტმა, სტუდენტთა მომსახურების განყოფილებამ, შესაბამისმა ფაკულტე-

ტებმა.  

5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქა-

რთველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში (ქ. თბილისი, სანაპიროს  

ქ. № 4). 

6. ბრძანება ამოქმედდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

                      რექტორი, პროფესორი                                  რექტორი, პროფესორი                                  რექტორი, პროფესორი                                  რექტორი, პროფესორი                                                                          ე. მესხია ე. მესხია ე. მესხია ე. მესხია     

                                                                                                                                        

 
 


