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სსიპ- ბათუმის ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

სახვითი, სასცენო და კინო–ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის  

2013–2014 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმა 

 

      

№ ღონისძიებების დასახელება 
შესრულების 

ვადა 
ჩატარების ადგილი 

პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 

დაფინანსების 

ოდენობა 

І . სასწავლო პროცესი 

1 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა სექტემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი სასცენო  

ხელოვნების  

დეპარტამენტი 

 

2 ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით 

დეპარტამენტის პირველ სხდომაზე განსახილველი 

საკითხის მომზადება 

სექტემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი სასცენო  

ხელოვნების  

დეპარტამენტი 

 

3 საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამების  

აკრედიტაციისათვის მზადება 

სექტემბერი-

ოქტომბერი 

ხელოვნების უნივერსიტეტი სასცენო  

ხელოვნების  

დეპარტამენტი 

 

4 სასცენო  ხელოვნების დეპარტამენტის პედაგოგთა 

სასწავლო დატვირთვების განაწილება 

(სააუდიტორიო და არასაუდიტორიო) 

სექტემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი სასცენო  

ხელოვნების  

დეპარტამენტი 

- 

5 

 

2013-2014 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე 

 მისაღები გამოცდების ორგანიზება 

სექტემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი სასცენო  

ხელოვნების  

დეპარტამენტი 

- 

6 დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა ოქტომბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი სასცენო  – 



2012-2013  სასწ.წლის პირველი სემესტრის 

სილაბუსების შემოწმება 

ხელოვნების  

დეპარტამენტი 

7 საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 

სილაბუსების განხილვა/ანალიზი 

ოქტომბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 
- 

8 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ოქტო8მბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი - 

9 2013-2014 სასწავლო წელს კინო-ტელე ხელოვნების 

დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

მისაღები კონტიგენტის განსაზღრა 

ნოემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 

- 

10 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ნოემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი  

11 პროფესიული/სამაგისტრო საგანამანათლებლო  

პროგრამების  აკრედიტაციისათვის მზადება 

ნოემბერი -

დეკემბერი 

ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 
 

12 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 

დეკემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 
- 

13 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა დეკემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი - 

14 სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის სხდომ იანვარი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი  

15 სემესტრული გამოცდების ჩატარების ორგანიზაცია იანვარი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი - 

16 სემესტრული გამოცდების შედეგების შეჯამება და 

გაანალიზება სასწავლო პროცესში არსებული 

ხარვეზებისა და აღმოფხვრის მიზნით 

თებერვალი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 

 

17 

2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში 

დეპარტამენტის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის 

წარდგენა ფაკულტეტის საბჭოში 

თებერვალი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 

- 

18 სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის სხდომა თებერვალი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი - 

19 დეპარტამენტის პროფესორ- მასწავლებელთა 

2012-2013  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის 

სილაბუსების შემოწმება 

მარტი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 

- 

20 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა მარტი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი - 

21 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 

მაისი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 
 

22     დეპარტამენტის სხდომა  მაისი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი  

23 მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი ტურის 

ჩატარება 

ივნისი-ივლისი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 
 



 

 

 

 

24 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი  

25 სტუდენტთა აკადემიური შეფასების შედეგების 

განხილვა  

ივნისი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 
 

26 დრამისა და კინოს სამსახიობო საბაკალავრო 

სპეციალობის საკურსო/სადიპლომო  

  სპექტაკლების მომზადება 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 

 

27 დრამის რეჟისურისა და თოჯინების თეატრის 

რეჟისურის  სამაგისტრო პროგრამების 

მაგისტრანტთა სადიპლომო 

   სპექტაკლების მომზადება 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი 

 

II. შემოქმედებითი მუშაობა 

 

1 

ფესტივალში მონაწილეობა 

,,ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსი-ტეტის 

,,ხელოვნების ფესტივალი - ხორუმი - 2014“ 

2013-2014 

სასწავლო წელი ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი  

2 
მასტერ კლასი  რეჟისურაში    – 

გიორგი მარგველაშვილი 

აპრილი 
ხელოვნების უნივერსიტეტი დეპარტამენტი  

3  

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის  აკადემიური 

პერსონალის მიერ ორგანიზებული შემოქმედებითი 

პროექტები სასცენო ხელოვნების მიმართულებით  

გაზაფხულის 

სემესტრი    

4 

დრამისა და კინოს სამსახიობო საბაკალავრო 

სპეციალობის საკურსო სადიპლომო   სპექტაკლების 

ჩვენება 

ივნისი- ივლისი 

   

 

5 

დრამისა და კინოს სამსახიობო საბაკალავრო 

სპეციალობის  სადიპლომო   სპექტაკლების ჩვენება 

ივნისი- ივლისი 
   

 

6 

დრამის რეჟისურისა  სამაგისტრო პროგრამების 

მაგისტრანტთა სადიპლომო   სპექტაკლების ჩვენება 

ივნისი- ივლისი 
   

7 

თოჯინების თეატრის რეჟისურის  სამაგისტრო 

პროგრამების მაგისტრანტის სადიპლომო   

სპექტაკლის ჩვენება 

ივნისი- ივლისი  

  



 

 

 

 
 

1 შესასრულებელი     საკითხი შესასრულებელი ვადა 
პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 
შენიშვნა 

                                                       2          3               4        5 

 

 

                                    І  .სასწავლო  პროცესი  

1 ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დეპარტამენტის  

პირველ სხდომაზე განსახილველი საკითხის მომზადება 

სექტემბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

2 საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამების  

აკრედიტაციისათვის მზადება 

სექტემბერი-

ოქტომბერი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

3 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა  სექტემბერი   

4 კინო-ტელე  ხელოვნების პედაგოგთა სასწავლო დატვირთვების განაწილება 

(სააუდიტორიო და არასაუდიტორიო) 

სექტემბერი-

ოქტომბერი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

5 დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

2013-2014  სასწ. წლის პირველი სემესტრის სილაბუსების შემოწმება 

სექტემბერი- 

ოქტომბერი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

6 2013-2014 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე 

 მისაღები გამოცდების ორგანიზება 

სექტემბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

 

7 

კინოფესტივალი ,,ბიაფი“ - სტუდენტების პრაქტიკული მონაწილობა სექტემბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

8 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ოქტომბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

9 კინოფესტივალი ,,თოფუზი“ - სტუდენტების პრაქტიკული მონაწილობა ოქტომბერი კინო-ტელე  



ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

10 კინო-ტელე  ხელოვნების პროფესორ -მასწავლებელთა მიერ  ვორქშოპების ჩატარება ოქტომბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

11 საუნივერსიტეტო კინო კლუბი - კინოფილმების ჩვენებების დაგეგმვა ოქტომბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

12 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ნოემბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

13 პროფესიული/სამაგისტრო საგანამანათლებლო  

პროგრამების  აკრედიტაციისათვის მზადება 

ოქტომბერი-ნოემბერი-

დეკემბერი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

14 2013-2014 სასწავლო წელს კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტის 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღრა 

ნოემბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

15 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ნოემბერი დეპარტამენტი  

16 2012-2013 სასწავლო წელს კურსდამთავრებულების სადიპლომო ნაშრომების 

ვიდეოჩვენება 

ნოემებრი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

17 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა დეკემბერი დეპარტამენტი  

18 სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის გაანალიზება  

არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით 

თებერვალი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

19 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა იანვარი დეპარტამენტი  

20 2011-2012 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

 გამოცდებისათვის მზადება 

დეკემბერი 

იანვარი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

21 სემესტრული გამოცდების ჩატარების ორგანიზაცია იანვარი დეპარტამენტი  

22 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა თებერვალი დეპარტამენტი  

23 კინო-ტელე ხელოვნების   დეპარტამენტის  

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო ფილმების ჩვენება 

თებერვალი კდეპარტამენტი  

24 2013-2014 სასწავლო წლის პირველ  სემესტრში დეპარტამენტის მიერ გაწეული თებერვალი კინო-ტელე  



 

 

 

 

 

 

 

მუშაობის ანგარიშის წარდგენა ფაკულტეტის საბჭოში ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

25 კინომატოგრაფიის შედევრების კინოჩვენება - რეტროსპექტივა მარტი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

26 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა მარტი დეპარტამენტი  

27 დეპარტამენტის პროფესორ- მასწავლებელთა 2012-2013 სასწ. წლის მეორე სემესტრის 

სილაბუსების შემოწმება 

თებერვალი- 

მარტი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

28 

2012-2013 სასწავლო წლის მეორე  სემესტრის გამოცდებისათვის მზადება მაისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

29 მისაღები გამოცდების საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობა მაისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

30 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

31 სტუდენტთა აკადემიური შეფასების შედეგების განხილვა ივნისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

32 მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი ტურის ჩატარება ივნისი–ივლისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

33 საბაკალავროი  და სამაგისტრო საგანამანათლებლო  პრიოგრამების 

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო  ნაშრომების დაცვის პროცესის უზრუნველყოფა 

ივნისი–ივლისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 



 

 

 

 
ІІ.შემოქმედებითი და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა 

1 
ნანა ჯანელიძე 

- მასტერ კლასი/საჯარო ლექცია კინოხელოვნებაში 

ნომებერი 

აპრილი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

4  მასტერ კლასი (ნოემბერი) 

4  მასტერ კლასი (აპრილი) 

2 კინოფესტივალი ,,ბიაფი“ - სტუდენტების პრაქტიკული მონაწილობა სექტემბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

3 

 

კინოფესტივალი ,,თოფუზი“ - სტუდენტების პრაქტიკული მონაწილობა ოქტომბერი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

4 საუნივერსიტეტო კინო კლუბი - კინოფილმების ჩვენებები 2013-2014 სასწავლო 

წელი 

კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

5 2012-2013 სასწავლო წელს კურსდამთავრებულების  

სადიპლომო ნაშრომების ვიდეოჩვენება 

ნოემებრი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

6 კინო-ტელე ხელოვნების   დეპარტამენტის 

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო ფილმების ჩვენება 

თებერვალი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

7 კინომატოგრაფიის შედევრების კინოჩვენება - რეტროსპექტივა მარტი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

8 საბაკალავროი  საგანამანათლებლო  პრიოგრამების კურსდამთავრებულთა 

სადიპლომო  ნაშრომების საჯარო ჩვენება 

ივლისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 

9 სამაგისტრო საგანამანათლებლო  პრიოგრამების კურსდამთავრებულთა 

სადიპლომო  ნაშრომების საჯარო ჩვენება 

ივლისი კინო-ტელე 

ხელოვნების 

დეპარტამენტი 

 



 

 

 

მუსიკის ფაკულტეტის  

2013–2014 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმა  

 

№ ღონისძიებების დასახელება შესრულების ვადა ჩატარების ადგილი 
პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 
დაფინანსების ოდენობა 

                     სასწავლო პროცესი 

1 

დეპარტამენტების 2013-2014 სასწავლო წლის 

სამუშაო გეგმის გაცნობა  პროფესორ-

მასწავლებელთათვის 

18  სექტემბერი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ.ცერიაშვილი 

ხ.მანაგაძე 

 

2 

დეპარტამენტების პროფესორ-მასწავლებელთა 

ინდივიდუალური სამუშაო გეგმების განხილვა-

დამტკიცება 

18 სექტემბერი 

თებერვალი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ.ცერიაშვილი 

     ხ. მანაგაძე 

 

3 შუალედური შემოწმებები 

ოქტომბერი, დეკემბერი 

აპრილი 

მაისი 

მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ.ცერიაშვილი 

ხ.მანაგაძე 

 

4 დახურული კონცერტები 

ნოემბერი 

დეკემბერი 

მარტი 

აპრილი, მაისი 

მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ.ცერიაშვილი 

ხ.მანაგაძე 

 

5 საჯარო ლექციები  
 ნოემბერი - 3 ლექცია 

აპრილი - 3 ლექცია 
მუსიკის ფაკულტეტი ლ. მარუაშვილი 1500 ლარი 

6 
კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ღია 

კონცერტი 

დეკემბერი  

მაისი 
მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე 20 ლარი 

7 პედაგოგიური პრაქტიკის სექტორის სემინარი 
დეკემბერი 

მაისი 
მუსიკის ფაკულტეტი ი.ბოცვაძე  

8 სასკოლო რეპერტუარის წარმოდგენა დეკემბერი აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი 
ხ.მანაგაძე 

ი.ბოცვაძე 
20 ლარი 

9 გამოცდები 
იანვარი-თებერვალი, 

ივნისი-ივლისი 
მუსიკის ფაკულტეტი კომისია  

10 ბ აკალავრიატის  და მაგისტრატურის თებერვალი მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე  



სადიპლომო პროგრამების წარდგენა-

დამტკიცება 

11 
დაწყებითი სწავლების მეთოდიკის საკითხები 

სამუსიკო სკოლის პედაგოგთათვის 
მარტი მუსიკის ფაკულტეტი ქ.გოგოლაძე  

12 
ემერიტუს ქეთევან გოგოლაძის 

სახელმძღვანელოს დაბეჭდვა 
მარტი მუსიკის ფაკულტეტი ხ.მანაგაძე 1000 ლარი 

13 

საკვალიფიკაციო გამოცდებზე კომისიის 

თავმჯდომარის მოწვევა თბილისის 

კონსერვატორიიდან 

ივნისი 

ივლისი 
მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე 2500 ლარი 

14 
კურსდამთავრებულთათვის კვალიფიკაციის 

მინიჭება 

30 ივნისი 

25 ივლისი 
მუსიკის ფაკულტეტი კომისია  

15 ჩატარებული მუშაობის ანგარიში 
 თებერვალი 

ივლისი 
მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე  

                      შემოქმედებითი მუშაობა 

 

16 

საქართველოს დამსახურებული პედაგოგის 

ალექსანდრა ჯვარშეიშვილის 85 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 

საღამო 

თებერვალი მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი 100 ლარი 

17 

გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორისა 

და სასულიერო მუსიკის მე-8 საერთაშორისო 

ფესტივალი და სამეცნიერო კონფერენცია  

29-31 ოქტომბერი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე  

18 გასვლითი კონცერტები 
ოქტომბერი, ნოემბერი, 

აპრილი,მაისი 

ოზურგეთი, ფოთი, 

თბილისი, თურქეთი 

     ლ.ჭელიძე 

  თ.ცერიაშვილი 
2000 ლარი 

19 პრეზენტაცია-ერთი საკრავის ისტორია-ჰობოი დეკემბერი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე 20 ლარი 

20 
ღია კონცერტი კამერულ სიმღერასა და 

ვოკალურ ანსამბლში 
დეკემბერი აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი 20 ლარი 

21 
ღია კონცერტები სოლო და საოპერო 

მომზადებაში 

დეკემბერი  

მაისი 
მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიააშვილი 20 ლარი 

22 პრეზენტაცია-საოპერო ჟანრის რეფორმატორები მარტი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე 20 ლარი 

23 
სრული პროფესორის მარიამ ჯახუტაშვილის 

კლასის კონცერტი 
აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი 

მ.ჯახუტაშვილი 

 
100 ლარი 

24 
საორკესტრო სპეციალობის სტუდენტთა 

კონცერტი 
აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი 

ს. ბურჭულაძე 

ი. სულთანიშვილი 
100 ლარი  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მ. ნემსიწვერიძე 

25 ირინა ხერჟის კლასის კონცერტი აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ი.ხერჟი 100 ლარი 

26 

საქართველოს დამსახურებული პედაგოგის 

დურსუნ ცინცქილაძის 90 წლისადმი 

მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი 

აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე 100 ლარი 

27 
მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტის 

თინათინ წულაძის სოლო კონცერტი 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ი.ხერჟი 100 ლარი 

28 გასვლითი სემინარები სკოლებში  მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 
ი. ბოცვაძე 

ქ.გოგოლაძე 
 

29 21-ე საუკუნის მუსიკის ფესტივალი მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე  

30 
ასოცირებული პროფესორის ნინო ჩაიძის 

კლასის კონცერტი 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ნ.ჩაიძე 100 ლარი 

31 
ასოცირებული პროფესორის თეა 

გოგოტიშვილის კლასის კონცერტი 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი თ.გოგოტიშვილი 100 ლარი 

32 
საქართველოს დამსახურებული პედაგოგის 

მარია შურის სახელობის პიანისტთა კონკურსი 

2014 წლის თებერვალი 

ნოემბერი 
მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე 5000 ლარი 

33 მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებში წლის განმავლობაში  მუსიკის ფაკულტეტი 10 000 ლარი 



 

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

2013-2014 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმა 

 
 

№ ღონისძიებების დასახელება შესრულების ვადა ჩატარების ადგილი პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 

დაფინანსების ოდენობა 

 I სასწავლო პროცესი 

სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა 

    

1 სასწავლო გასვლითი პრაქტიკის 

ორგანიზება (გურიის ძეგლები-აჭი, 

შემოქმედი, ლიხაური, ოზურგეთის 

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი) 

აპრილი (გურიის ძეგლები-

აჭი, შემოქმედი, 

ლიხაური, 

ოზურგეთის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმი) 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

200 ლარი  

ტრანსპორტირებისა და 

სამუზეუმო 

მომსახურების ხარჯები 

2 სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა  

აღმოსავლეთ საქართველოს 

ძეგლებზე (ქართლი, მთიანეთი -  

სამთავისი, მცხეთა, ანანური, 

გერგეტი). თბილისის მუზეუმები 

მაისი ქართლი, მცხეთა-

მთიანეთი, თბილისი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

       1000 ლარი 

ტრანსპორტირებისა და 

სამუზეუმო 

მომსახურების 

ხარჯები 

  

სამეცნიერო შრომების კრებული 

    

3 უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული 

„ხელოვნებათმცოდნეობითი 

ეტიუდები VI” 

იანვარ-ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი/ხელოვნების 

თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი  

1000 ლარი 

4 დამხმარე სახელმძღვანელოები 

ხელოვნების ისტორიაში. 

ე. მესხიას ლექციების კურსი-

„მუზეოლოგიაში“ 

მარტი-ივნისი -  ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი/ 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

3000 ლარი 

      

 საჯარო ლექციები/ მოწვეული     



სპეციალისტები 

5 საჯარო ლექცია - მაია მანია 

(თანამედროვე არქიტექტურის 

პრობლემები) 

აპრილი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი 

1000 ლარი 

6 საჯარო ლექციები - ხელოვნების 

ნაწარმოების ანალიზისა და 

კვლევის მეთოდებში - თბილისის 

სამხატვრო აკადემიის  პროფესორი 

ანა კლდიაშვილი 

მარტი 

 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი/ 

1000 ლარი 

(ანაზღაურება, 

სასტუმროს ხარჯები) 

7 ბერლინის (გერმანია) ტექნიკური 

უნივერსიტეტის პროფესორის-

ვოლფგანგ ვენგის საჯარო ლექცია 

კულტურის მენეჯმენტში 

ნოემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

1500 ლარი 

8 პროფ. მ. მახარაძის საჯარო ლექცია  ოქტომბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

250 ლარი 

9 უცხოელი პროფესორის საჯარო 

ლექცია კულტურის მენეჯმენტში 

ნოემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

1500 ლარი 

      

 საკონფერენციო მუშაობა     

      

8 პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მაისი-ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი/ 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

3000 ლარი 

მონაწილეთა 

სასტუმროს ხარჯები, 

ფურშეტი, კრებული 

9 სტუდენტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია 

მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი/ 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

500 ლარი 

(პროგრამა/თეზისების 

ხარჯები). 

 სასწავლო პროცესი     

10 სასწავლო კურსების შინაარსისა და 

სილაბუსების განხილვა 

სექტემბერი/თებერვალი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

- 

11 სასწავლო პროგრამებში შესატანი თებერვალი/მარტი ხელოვნების ხელოვნების თეორიისა და - 



ცვლილებების განხილვა უნივერსიტეტი ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

12 საბაკალავრო პროგრამების 

თვითშეფასების  ანგარიშების 

მომზადება აკრედიტაციისათვის 

ოქტომბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

- 

12 პროგრამების მონიტორინგი ახალი 

სტანდარტებისა და მოთხოვნების 

გათვალისწინებით 

მარტი-მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

- 

 პროფესიული და სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

თვითშეფასების ანგარიშის 

მომზადება აკრედიტაციისათვის 

იანვარი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

 

13 ფაკულტეტის დამატებითი 

პროგრამების პრეზენტაცია 

მაისი-ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი - 

 სასწავლო პროცესის შეჯამება ივნისი-ივლისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი - 

 

 

სწორია: 


