
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 
პროექტების მართვის განყოფილება 

2016 წლის სამუშაო გეგმა 

 

 

№ ღონისძიებების დასახელება შესრულების ვადა ჩატარების ადგილი 
პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 
დაფინანსება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

1 სამაგისტრო პროგრამების მომზადება აკრედიტაციისათვის იანვარი ბხსუ 

ქ. ვაჩეიშვილი, 

ე. მესხია, ზ. ხალვაში, 

ვ. ბიბილეიშვილი, 

მ. ჯორბენაძე 

− 

2 შემოდგომის სემესტრის გამოცდების შედეგების ანალიზი იანვარი ბხსუ ქ. ვაჩეიშვილი – 

3 მობილობის პროცესის მონიტორინგი თებერვალი ბხსუ 
დეკანები,  

ქ. ვაჩეიშვილი 
− 

4 გაზაფხულის სემესტრის  სილაბუსების მონიტორინგი თებერვალი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
– 

5 სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცება აკრედიტაციისათვის თებერვალი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი, 

გ. ბერიძე 
3 500 ლარი 

6 
შეხვედრა სტუდენტთა და   და აკადემიური პერსონალის 

გამოკითხვის ანკეტებში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით 
მარტი ბხსუ 

ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
− 

7 I შუალედური შეფასების მონიტორინგი აპრილი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
− 

8 საგანმანათლებლო პროგრამების მიმდინარეობის მონიტორინგი აპრილი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
– 

9 II შუალედური შეფასების მონიტორინგი მაისი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
− 

10 თვითშეფასების კითხვარის მომზადება ივნისი ბხსუ ქ. ვაჩეიშვილი – 

11 სტუდენტთა გამოკითხვა ივნისი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
– 

12 აკადემიური პერსონალის თვითშეფასება ივნისი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
 

13 გაზაფხულის სემესტრის გამოცდების შედეგების ანალიზი ივლისი ბხსუ ქ. ვაჩეიშვილი – 

14 დიპლომების დანართების მონიტორინგი ივლისი ბხსუ 
ნ. ცქვიტინიძე, 

ქ. ვაჩეიშვილი 
 

15 მობილობის პროცესის მონიტორინგი სექტემბერი ბხსუ დეკანები, ქ. ვაჩეიშვილი − 

16 შემოდგომის სემესტრის  სილაბუსების მონიტორინგი სექტემბერი ბხსუ ქ. ვაჩეიშვილი,  − 



ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 

17 I შუალედური შეფასების მონიტორინგი ნოემბერი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
− 

18 საგანმანათლებლო პროგრამების მიმდინარეობის მონიტორინგი ნოემბერი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
− 

19 II შუალედური შეფასების მონიტორინგი დეკემბერი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი,  

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
− 

20 სამეცნიერო და შემოქმედებითი მუშაობის პროცესის ანალიზი დეკემბერი ბხსუ 
ქ. ვაჩეიშვილი, 

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 
− 

სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი 

1 
შეხვედრები ქ. ბათუმის საჯარო სკოლებში და ქალაქებისა და 

მუნიციპალიტეტების რესურსცენტრებში 

დეკემბერი- 

თებერვალი 
გასვლა რეგიონებში ნ. ხარჩილავა, გ. ბერიძე 

1500 ლარი 

(ტრანსპორტირება, 

ფლაერები) 

2 

პროფესორ-მასწავლებელთა არასაუდიტორიო დატვირთვების 

შესრულების მონიტორინგი და შედეგების განხილვა აკადემიური 

საბჭოს სხდომაზე 

დეკემბერი, მარტი, 

მაისი, ივლისი 

 

ბხსუ 
ნ. ხარჩილავა 

საორგანიზაციო ჯგუფი 
- 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

სახვითი დეპარტამენტის სასწავლო პრეცესი 

1 პირველი სემესტრის გამოცდებისათვის მზადება იანვარი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

2 სემესტრული გამოცდების ჩატარების ორგანიზაცია იანვარი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

3 სემესტრული გამოცდების შედეგების შეჯამება. თებერვალი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

4 მეორე სემესტრის სილაბუსების შემოწმება თებერვალი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

5 შეხვედრა დეპარტამენტის სტუდენტებთან მარტი საკონფ. დარბაზი ქ. ვაჩეიშვილი − 

6 პირველი შუალედური შეფასებისთვის მზადება მარტი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

7 მეორე შუალედური შეფასებისთვის მზადება მაისი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

8 მეორე სემესტრის გამოცდებისათვის მზადება მაისი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

9 შეხვედრა სადიპლომო ნაშრომების დაცვასთან  დაკავშირებით მაისი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

10 მისაღები გამოცდების შესახებ დეპარტამენტის სხდომა მაისი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

11 მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი ტურის ჩატარება ივნისი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

12 სადიპლომო ნაშრომების დაცვის ორგანიზება ივნისი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

13 სტუდენტთა აკადემიური შეფასების შედეგების განხილვა ივნისი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

14 
ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დეპარტამენტის 

პირველ სხდომაზე განსახილველი საკითხის მომზადება 
სექტემბერი დეპარტამენტი 

ქ. ვაჩეიშვილი − 

15 დეპარტამენტის პედაგოგთა დატვირთვების განაწილება სექტემბერი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

16 პირველი სემესტრის სილაბუსების შემოწმება სექტემბერი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

17 აკადემიური პერსონალის არასააუდიტორიო სამუშაოს  განხილვა ოქტომბერი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

18 შეხვედრა დეპარტამენტის სტუდენტებთან 27 ოქტომბერი საკონფ. დარბაზი ქ. ვაჩეიშვილი − 

19 პირველი შუალედური შეფასებისთვის მზადება ოქტომბერი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 



20 შეხვედრა მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ოქტომბერი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

21 მეორე შუალედური შეფასებისთვის მზადება დეკემბერი დეპარტამენტი ქ. ვაჩეიშვილი − 

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი 

1 სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის სხდომა - 

სემესტრული გამოცდების ჩატარების ორგანიზაცია 

იანვარი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი 
− 

2 სემესტრული გამოცდების შედეგების შეჯამება და გაანალიზება 

სასწავლო პროცესში არსებული ხარვეზებისა და აღმოფხვრის 

მიზნით 

თებერვალი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი 

− 

3 2016-2017  სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში დეპარტამენტის 

მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის წარდგენა ფაკულტეტის საბჭოში 

თებერვალი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი 
− 

4 სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის სხდომა თებერვალი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

5 

 

დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

2016-2017  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის სილაბუსების 

შემოწმება 

მარტი დეპარტამენტი 

ვ. ბიბილეიშვილი − 

6 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა მარტი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

7 2016-2017  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 

მაისი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

8 დეპარტამენტის სხდომა მაისი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

9 საშესმრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნების (დრამისა და კინოს 

სამსახიობო) საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე 

აბიტურიენტთა მისაღებად  შემოქმედებითი ტურის ჩატარება 

ივნისი-ივლისი დეპარტამენტი 

ვ. ბიბილეიშვილი − 

10 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

11 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

შედეგების განხილვა 

ივნისი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

12 დრამისა და კინოს სამსახიობო საბაკალავრო სპეციალობის 

საკურსო/სადიპლომო სპექტაკლების მომზადება 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

13 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა სექტემბერი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

14 ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დეპარტამენტის 

პირველ სხდომაზე განსახილველი საკითხის მომზადება 

სექტემბერი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

15 სასცენო  ხელოვნების დეპარტამენტის პედაგოგთა სასწავლო 

დატვირთვების განაწილება (სააუდიტორიო და არასაუდიტორიო) 

სექტემბერი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

16 დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა 2016-2017  სასწავლო 

წლის პირველი სემესტრის სილაბუსების შემოწმება 

ოქტომბერი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

17 
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 

სილაბუსების და სწავლების მეთოდოლოგიების განხილვა/ანალიზი 

ოქტომბერი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

18 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ოქტომბერი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

19 2016-2017 სასწავლო წლისათვის სასცენო  ხელოვნების 

დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები 

ნოემბერი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 



კონტიგენტის განსაზღრა 

20 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ნოემბერი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

21 2016-2017  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 

დეკემბერი დეპარტამენტი 
ვ. ბიბილეიშვილი − 

22 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა დეკემბერი დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი − 

კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი 

1 
2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 

დეკემბერი 

იანვარი 

დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

2 
სემესტრული გამოცდების ჩატარების ორგანიზაცია იანვარი 

თებერვალი 

დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

3 

კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა - 

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის გაანალიზება 

არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით 

თებერვალი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 

− 

4 
კინო-ტელე ხელოვნების   დეპარტამენტის 

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო ფილმების ჩვენება 

თებერვალი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

5 
2015-2016 სასწავლო წლის პირველ  სემესტრში დეპარტამენტის მიერ 

გაწეული მუშაობის ანგარიშის წარდგენა ფაკულტეტის საბჭოში 

თებერვალი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

6 
დეპარტამენტის პროფესორ- მასწავლებელთა 2015-2016 

სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სილაბუსების შემოწმება 

თებერვალი- 

მარტი 

დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

7 კინემატოგრაფიის შედევრების კინოჩვენება - რეტროსპექტივა მარტი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

8 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა მარტი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

9 
2015-2016 სასწავლო წლის მეორე  სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 

მაისი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

10 მისაღები გამოცდების საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობა მაისი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

11 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

12 სტუდენტთა აკადემიური შეფასების შედეგების განხილვა ივნისი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

13 

აუდიოვიზუალური ხელოვნების (ტელერეჟისურა) საბაკალავრო 

საგანამანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების 

შემოქმედებითი ტურის ჩატარება 

ივნისი-ივლისი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 

− 

14 

საბაკალავრო  და სამაგისტრო საგანამანათლებლო  პროგრამების 

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო  ნაშრომების დაცვის პროცესის 

უზრუნველყოფა 

ივნისი-ივლისი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 

− 

15 

სასწავლო წლის მანძილზე დაგეგმილი საუნივერსიტეტო 

ღონისძიებების  სტუდენტების მიერ ვიდეოგადაღებისა და 

ფოტოგადაღების (საარქივოდ) პროცესის ხელმძღვანელობა 

2016-2017 სასწავლო 

წელი 

დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 

− 

16 
ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დეპარტამენტის 

პირველ სხდომაზე განსახილველი საკითხის მომზადება 

სექტემბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

17 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა სექტემბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 



18 
კინო-ტელე  ხელოვნების პედაგოგთა სასწავლო დატვირთვების 

განაწილება (სააუდიტორიო და არასაუდიტორიო) 

სექტემბერი-

ოქტომბერი 

დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

19 
დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

2015-2016  სასწ. წლის პირველი სემესტრის სილაბუსების შემოწმება 

სექტემბერი- 

ოქტომბერი 

დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

20 
2015-2016  სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე 

მისაღები გამოცდების ორგანიზება 

ოქტომბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

21 
კინოფესტივალი ,,ბიაფი“ - სტუდენტების პრაქტიკული 

(ვოლუნტარებად) მონაწილობა 

სექტემბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

22 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ოქტომბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

23 
კინოფესტივალი ,,თოფუზი“ - სტუდენტების პრაქტიკული 

(ვოლუნტარებად) მონაწილობა 

ოქტომბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

24 
2016-2017 სასწავლო წელს კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტის 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღრა 

ოქტომბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

25 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ნოემბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

26 
2015-2016 სასწავლო წელს კურსდამთავრებულების სადიპლომო 

ნაშრომების ვიდეოჩვენება 

დეკემბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

27 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა დეკემბერი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში − 

28 
2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

გამოცდებისათვის მზადება 

დეკემბერი 

იანვარი 

დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

29 
სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის გაანალიზება 

არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით 

იანვარი დეპარტამენტი ზ. ხალვაში 
− 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის შემოქმედებითი მუშაობა 

1 

საუნივერსიტეტო ღონისძიებების/აქტივობების ვიდეოგადაღების 

პროცესის ორგანიზება. ოპერატორთა სტუდენტური ჯგუფის 

ხელმძღვანელობა 

იანვარი-დეკემბერი 
ბხსუ 

 
ზ. ქავთარაძე 

− 

2 
2015-2016  სასწავლო წლის მანძილზე გადაღებული  სტუდენტური 

ვიდეონამუშევრების ჩვენება 

თებერვალი 
ბხსუ 

მ. ჩხიკვაძე, 

სტუდენტები 

− 

3 

ორი მასტერკლასი მონტაჟის ხელოვნებაში 

(საჯარო დისკუსია/დოკუმენტური ფილმების ჩვენება) 

დოკუმენტური ფილმის სტრუქტურა და დოკუმენტურ მასალებზე 

მუშაობის სპეციფიკა 

 

თებერვალი, მარტი 
ბხსუ ზ. ქავთარაძე 

− 

4 
სანდრო ვახტანგოვის მასტერკლასი ტელერეჟისურის 

მიმართულებით (4 მასტერკლასი) 
თებერვალი, მარტი 

ბხსუ ზ. ხალვაში 1000 ლარი 

5 

3 მასტერკლასი ჟურნალისტიკის მიმართულების 

სტუდენტებისათვის  

(საჯარო დისკუსია/დოკუმენტური ფილმების ჩვენება) 

1. სატელევიზიო ნარკვევი - აუდიო-ვიზუალი და მონტაჟის 

ხელოვნება; 

 

 

 

თებერვალი-აპრილი 

ბხსუ ზ. ქავთარაძე 

 

 

 

− 



2. ვიდოჩანახატი - აუდიო-ვიზუალი და მონტაჟის ხელოვნება; 

3. სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმი - ვიზუალური 

დრამატურგია 

6 საჯარო ლექცია/დისკუსია ფერწერაში თებერვალი ბხსუ ნ. კვირკველია − 

7 მასტერკლასის ჩატარება თებერვალი ბხსუ ბ. ბოლქვაძე − 

8 გამოფენა-პრეზენტაცია სტუდენტებისათვის თებერვალი ბხსუ ბ. ბოლქვაძე − 

9 სტუდენტური ფესტივალი 
გაზაფხულის 

სემესტრი 
 დ. თალაკვაძე 

− 

10 შემოქმედებითი სტუდენტური გამოფენა მარტი 
სკოლა-სტუდია 

„ფერადი სამყარო“ 
მ. გერსამია 

− 

11 ბატიკის გამოფენა მარტი 
ტრაპიზონი, 

ევრაზიის უნ-ი 
ქ. ვაჩეიშვილი მივლინება 

12 მასტერკლასის ჩატარება მარტი ბხსუ ბ. ბოლქვაძე − 

13 კინემატოგრაფის შედევრების რეტროსპექტივა მარტი ბხსუ ზ. ხალვაში − 

14 
მასტერკლასი - თანამედროვე ქართული კინოს განვითარების 

ტენდენციები 

მარტი-აპრილი 
ბხსუ 

ზ. ხალვაში 

 

− 

15 ფილმის გადაღება - 5 წუთიანი ალმანახი სოციალურ თემებზე აპრილი-მაისი ბხსუ ზ. ხალვაში − 

16 მასტერკლასი ფერწერაში აპრილი ბხსუ ნ. კვირკველია − 

17 მასტერკლასის ჩატარება აპრილი ბხსუ ბ. ბოლქვაძე − 

18 
შემოქმედებითი  საღამო - ,,ვეფხისტყაოსანი“; 

ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 

2016 

აპრილი 
ბხსუ 

თ. მეიშვილი, 

ვ. ბიბილეიშვილი 
200 ლარი 

19 ბატიკის გამოფენა 24 აპრილი აჭარის ხელ. მუზ. ქ. ვაჩეიშვილი − 

20 გამოფენა-პრეზენტაცია სტუდენტებისათვის მაისი ბხსუ ბ. ბოლქვაძე − 

21 მასტერკლასი ფერწერაში მაისი პლენერი ნ. კვირკველია − 

22 სტუდენტური ფოტოგამოფენის ხელმძღვანელობა მაისი ბხსუ მ. ჩხიკვაძე, ა. ძნელაძე − 

23 ბატიკის მასტერკლასი ტრაპიზონის ევრაზიის უნ-ში მაისი ტრაპიზონი ქ. ვაჩეიშვილი - 

24 
კოტე ჯანდიერის მასტერკლასი დრამატურგიის მიმართულებით 

მიმართულებით (4 მასტერკლასი) 
მაისი/ივნისი 

ბხსუ ზ. ხალვაში 1000 ლარი 

25 

უნივერსიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის მაღალმთიან 

რეგიონებში გასვლების მოწყობა - ,,ქართული კინოხელოვნების 

შედევრების ჩვენება აჭარის სოფლებში“ 

 

მაისი/ივნისი 
ბხსუ 

 

 

ზ. ხალვაში 

ტრანსპორტირება 

(საწვავი - 200 

ლიტ.) - 400 ლარი 

26 
კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტის 

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო ფილმების ჩვენება 

ივნისი ბხსუ 

 

ზ. ხალვაში 
− 

27 დიპლომი ივნისი ბხსუ ნ. კუპრაძე 4998 ლარი 

28 
დრამისა და კინოს სამსახიობო საბაკალავრო სპეციალობის 

სადიპლომო სპექტაკლების მომზადება 
ივნისი ბხსუ ა. ენუქიძე 500 ლარი 

29 
კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტის 

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო ფილმების ჩვენება 

ივნისი ბხსუ ზ. ხალვაში 
− 



30 კურსდამთავრებულთა საგამოშვებო ღონისძიების ხელმძღვანელობა ივნისი-ივლისი ბხსუ 
ვ. ბიბილეიშვილი, 

თ. ბოლქვაძე 
1500 ლარი 

31 
ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული 

შემოქმედებითი ღონისძიების ჩატარება 
სექტემბერი ბხსუ 

ვ. ბიბილეიშვილი, 

თ. ბოლქვაძე 
300 ლარი 

32 თეატრალური დადგმა/ პერფომანსი 
შემოდგომის 

სემესტრი 
ბხსუ თ. ბოლქვაძე 350 ლარი 

33 
სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დაგეგმილ 

ღონისძიებაში მონაწილეობა 

სექტემბერი ბხსუ 

 

ზ. ქავთარაძე, მ. 

ჩხიკვაძე, სტუდენტები 
− 

34 არქიტექტურული პროექტების გამოფენა ოქტომბერი ბხსუ ლ. გერსამია - 

35 
გიორგი ოვაშვილის მასტერკლასი კინორეჟისურის მიმართულებით 

(4 მასტერკლასი) 

ოქტომბერი-

ნოემბერი 

ბხსუ ზ. ხალვაში 1000 ლარი 

36 ინტერიერის დიზაინის სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა ნოემბერი ბხსუ ლ. გერსამია − 

37 
2015-2016 სასწავლო წლის მანძილზე გადაღებული  სტუდენტური 

ვიდეონამუშევრების ჩვენება 
ნოემბერი ბხსუ 

მ. ჩხიკვაძე, 

სტუდენტები 

− 

38 

ტრაპიზონის ევრაზიის უნივერსიტეტისა და ხელოვნების 

უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი სამსახიობო მიმართულებით 
დეკემბერი ბხსუ-ტრაპიზონი 

ვ. ბიბილეიშვილი, 

 

3000 ლარი 

(ტრანსპორტირები

სა და ცხოვრების 

ხარჯი) 

39 2 მასტერკლასი კინორეჟისურის მიმართულებით დეკემბერი ბხსუ ზ. ხალვაში − 

40 
ტელერეჟისურისა და ჟურნალისტიკის 

მიმართულების სტუდენტური ნამუშევრების ჩვენება 
დეკემბერი ბხსუ 

ზ. ხალვაში 

 

− 

41 

ტრაპიზონის ევრაზიის უნივერსიტეტისა და ხელოვნების 

უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი - სტუდეტების გაცვლითი 

პროგრამა კინორეჟისურის მიმართულებით 
დეკემბერი ბხსუ 

 

ზ. ხალვაში 

 

3000 ლარი 

(ტრანსპორტირები

სა და ცხოვრების 

ხარჯი) 

42 დიზაინის სპეციალობის სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა დეკემბერი ბხსუ ქ. ვაჩეიშვილი 

200 ლარი 

(სამხატვრო 

საღებავები) 

43 თეატრალური კლუბი 
2016 

წლის მანძილზე 
ბხსუ 

ვ. ბიბილეიშვილი, 

თ. კეჟერაძე 
− 

44 
საახალწლო ღონისძიება ხელოვნების უნივერსიტეტის დრამისა და 

კინოს სამსახიობო სპეციალობის სტუდენტების მონაწილეობით 
დეკემბერი ბხსუ 

ვ. ბიბილეიშვილი, 

ნ. დავითაშვილი 
500 ლარი 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სასწავლო პროცესი 

1 
სასწავლო კურსების შინაარსისა და სილაბუსების განხილვა თებერვალი-

სექტემბერი 

ბხსუ მ. ჭიჭილეიშვილი,  

გ. გორგილაძე 

- 

2 სასწავლო პროგრამებში შესატანი ცვლილებების განხილვა წლის განმავლობაში ბხსუ მ. ჭიჭილეიშვილი,  - 



გ. გორგილაძე, ს. თავაძე 

3 სტუდენტთა საერთაშორისო  კონფერენცია მაისი ბხსუ 
მ. ჭიჭილეიშვილი, 

ს. თავაძე 

2500 ლარი 

(პროგრამა, 

ფურშეტი, 

დაბინავება) 

4 ფაკულტეტის დამატებითი პროგრამების პრეზენტაცია მაისი-ივნისი ბხსუ მ. ჭიჭილეიშვილი - 

5 სასწავლო პროცესის შეჯამება ივნისი-ივლისი ბხსუ მ. ჭიჭილეიშვილ, - 

სასწავლო-გასვლითი პრაქტიკა 

1 სასწავლო-გასვლითი პრაქტიკა აპრილი 

სამეგრელო 

(წალენჯიხა, 

ზუგდიდი, ცაიში 

ხობი) 

მ. ჭიჭილეიშვილი 

300 ლარი 

(ტრანსპორტირება, 

სამუზეუმო 

მომსახურება) 

2 
სასწავლო-გასვლითი პრაქტიკა ქართლის ძეგლებისა და თბილისის 

მუზეუმების დასათვალიერებლად 
მაისი 

სვანეთი 

(ბათუმი, მესტია, 

უშგული, ბათუმი) 

მ. ჭიჭილეიშვილი, 

გ. გორგილაძე 

1500 ლარი 

(ტრანსპორტირება, 

სამუზეუმო 

მომსახურება) 

3 სასწავლო-თემატური ტურები მაისი-ივნისი  გ. გორგილაძე 1500 ლარი 

4 
სასწავლო-გასვლითი პრაქტიკა 

სამხრეთ საქართველოს ძეგლებზე 

ოქტომბერი- 

ნოემბერი 

 

კახეთი 

 

მ. ჭიჭილეიშვილი, 

გ. გორგილაძე 

1500 ლარი 

(ტრანსპორტირება, 

სამუზეუმო 

მომსახურება) 

საჯარო ლექციები 

1 თეატრმცოდნე ლ. ჩხარტიშვილის 3 საჯარო ლექცია აპრილი ბხსუ მ. ჭიჭილეიშვილი 
750 ლარი 

(ჰონორარი) 

2 

საჯარო ლექცია: ა. კლდიაშვილი - გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის ქართ. 

ხელ-ბის კვლევის ეროვნული ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი, 

სამხატვრო აკადემიის პროფესორი 

აპრილი-მაისი ბხსუ მ. ჭიჭილეიშვილი 

1250 ლარი 

(ჰონორარი და 

სასტუმროს 

ხარჯები) 

3 

საჯარო ლექცია: დ. ხოშტარია - გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის ქართ. 

ხელ-ბის კვლევის ეროვნული ცენტრი, ხელოვნებათმცოდნეობის 

დოქტორი 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 
ბხსუ მ. ჭიჭილეიშვილი 

1250 ლარი 

(ჰონორარი და 

სასტუმროს 

ხარჯები) 

საგამომცემლო  მუშაობა 

1 თ. კეჟერაძის დამხმარე სახელმძღვანელო „ქართული შილერიანა“ მაისი ბხსუ ს. თავაძე 1500 ლარი 

2 თ. ბაგრატიონი, „ცეკვა ლაზური“  მაისი ბხსუ ს. თავაძე 1200 ლარი 

3 
ხელოვნების უნივესიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის 

„ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ VII  
ოქტომბერი ბხსუ 

მ. ჭიჭილეიშვილი, 

ს. თავაძე 
2000 ლარი 

ბიბლიოთეკა 



1 ბელა ქებურიას წიგნის „ მთვარის გემბანზე“ პრეზენტაცია მაისი ბიბლიოთეკა ე. გობრონიძე 

150 ლარი 

(წარმომადგენლობ

ითი ხარჯები) 

2 
თ. კეჟერაძის დამხმარე სახელმძღვანელოს - „ქართული შილერიანა“ 

პრეზენტაცია 
მაისი ბიბლიოთეკა ე. გობრონიძე 

150 ლარი 

(წარმომადგენლობ

ითი ხარჯები) 

3 თ. ბაგრატიონის წიგნის - „ცეკვა ლაზური“ პრეზენტაცია მაისი ბიბლიოთეკა ე. გობრონიძე 

150 ლარი 

(წარმომადგენლობ

ითი ხარჯები) 

მუსიკის ფაკულტეტი 

სასწავლო პროცესი 

1 გამოცდები იანვარი-ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი კომისია − 

2 
დეპარტამენტების პროფესორ-მასწავლებელთა ინდივიდუალური 

სამუშაო გეგმების განხილვა-დამტკიცება 

თებერვალი, 

სექტემბერი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ. ჭელიძე, ხ. მანაგაძე 

თ. ცერიაშვილი 

− 

3 ჩატარებული მუშაობის ანგარიში თებერვალი, ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი ლ. ჭელიძე − 

4 
ბაკალავრიატის  და მაგისტრატურის სადიპლომო პროგრამების 

წარდგენა-დამტკიცება 
მარტი მუსიკის ფაკულტეტი ლ. ჭელიძე 

− 

5 
საკითხები პიანიზმის ისტორიიდან სამუსიკო სკოლის 

პედაგოგთათვის 
მარტი მუსიკის ფაკულტეტი თ. ძველაია 

− 

6 შუალედური შეფასებები მარტი, მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 
ლ. ჭელიძე, ხ. მანაგაძე 

თ. ცერიაშვილი 

− 

7 დახურული კონცერტები 
მარტი, აპრილი, 

მაისი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ. ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

− 

8 
აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის  საოპერო კლასისა და 

საოპერო სტუდიის საანგარიშო კონცერტი 
მარტი, ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი თ. ცერიაშვილი 

− 

9 აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის ღია კონცერტები მარტი, ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი თ. ცერიაშვილი − 

10 პედაგოგიური პრაქტიკის სექტორის სემინარი მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ი. ბოცვაძე − 

11 კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ღია კონცერტი მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ლ. ჭელიძე − 

12 
საკვალიფიკაციო გამოცდებზე კომისიის თავმჯდომარის მოწვევა 

თბილისის კონსერვატორიიდან 
ივნისი-ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი ლ. ჭელიძე 

2500 ლარი 

(სასტუმრო 9 დღე; 

ჰონორარი 1 კაცზე) 

13 
კონცერტმაისტერთა კონკურსი ვაკანტური ადგილების 

დასაკავებლად 
ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი ლ. ჭელიძე 

3000 ლარი 

(სასტუმრო 3 დღე; 

ჰონორარი 3 კაცზე) 

14 კურსდამთავრებულთათვის კვალიფიკაციის მინიჭება 05-25 ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი კომისია − 

15 
დეპარტამენტების 2016-2017 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმების 

გაცნობა  პროფესორ-მასწავლებელთათვის 

სექტემბერი 

 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ. ჭელიძე, ხ. მანაგაძე 

თ. ცერიაშვილი 

− 



16 საშობაო კონცერტი დეკემბერი მუსიკის ფაკულტეტი თ. ცერიაშვილი - 

შემოქმედებითი მუშაობა 

1 დურსუნ ცინცქილაძის ხსოვნისადმი  მიძღვნილი საღამო 27 იანვარი მუსიკის ფაკულტეტი ლ. ჭელიძე − 

2 ჯინევრა ბაუჟაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო მარტი მუსიკის ფაკულტეტი ლ. ჭელიძე − 

3 გასვლითი კონცერტები აპრილი ქუთაისი 

ლ. ჭელიძე, ხ. მანაგაძე 

თ. ცერიაშვილი 

 

1500 ლარი 

(ტრანსპორტი 1 

დღე) 

4 ირინა ხერჟის კლასის კონცერტი აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ი. ხერჟი − 

5 
ბაკალავრიატის მე-4 კურსის სტუდენტის მარიზა აფხაზავას სოლო 

კონცერტი და კონცერტი ორკესტრთან ერთად 
აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ი. ხერჟი 

− 

6 
მუსიკის ფაკულტეტის და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

საორკესტრო სპეციალობის სტუდენტთა ერთობლივი კონცერტი 
აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი 

ხ. მანაგაძე 

დ. ჯიშკარიანი 

− 

7 საორკესტრო სპეციალობის სტუდენტთა კონცერტი აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე − 

8 
მაგისტრატურის მე-2 კურსის  სტუნდენტის ასლან დიასამიძის 

სოლო კონცერტი (პროფესორ თამაზ ცერიაშვილის კლასი) 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი თ. ცერიაშვილი 

− 

9 ტრადიციული მუსიკის კონცერტი მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 
ხ. მანაგაძე, 

ლ. სურმანიძე 

− 

10 თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე − 

11 ასოცირებული პროფესორის ნინო ჩაიძის კლასის კონცერტი მაისი მუსიკის ფაკულტეტი ნ. ჩაიძე − 

12 ასოცირებული პროფესორის თეა გოგოტიშვილის კლასის კონცერტი მაისი მუსიკის ფაკულტეტი თ. გოგოტიშვილი − 

13 
მოწვეული უფროსი მასწავლებლის გულნარა ახვლედიანის კლასის 

კონცერტი (ბაკალავიატის მე-4 კურსის სტუდენტი თამთა ჩხეიძე) 
ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი გ. ახვლედიანი 

− 

14 
აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის საოპერო მიმართულების 

სპექტაკლი - გაეტანო დონიცეტის ოპერა „დონ პასკუალე“ 
ივნისი, ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი თ. ცერიაშვილი 

− 

15 
გ. გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორისა და სასულიერო მუსიკის 

მე-11 საერთაშორისო ფესტივალი და სამეცნიერო კონფერენცია 
ნოემბერი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე 

− 

16 მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებსა  და ღონისძიებებში 
2016-2017 წლის 

განმავლობაში  

მუსიკის ფაკულტეტი 

 

ლ. ჭელიძე, 

ხ. მანაგაძე 

1000 ლარი 

(საწევრო შენატანი) 

სტუდენტური თვითმმართველობა 

1 ჩახუტების დღე იანვარი ბხსუ ნ. გელაძე 5 ლარი 

2 მუსიკალური კონცერტი (მუსიკის ფაკულტეტი) თებერვალი ბხსუ ნ. გელაძე − 

3 შიდა საუნივერსიტეტო ტურნირები (სპორტული თამაშები) მარტი ბხსუ ნ. გელაძე 40 ლარი 

4 60-80იანი წლების მუსიკის საღამო მარტი ბხსუ ნ. გელაძე − 

5 შემოქმედებითი პროექტი „გაგრძელება იქნება“ აპრილი ბხსუ ნ. გელაძე 75 ლარი 

6 პოეზიის საღამო აპრილი ბხსუ ნ. გელაძე − 

7 ინტელექტუალური თამაშები (სტუდენტური ლიგა) აპრილი ბხსუ ნ. გელაძე 50 ლარი 

8 სტუდენტური დღეები მაისი ბათუმი ნ. გელაძე − 

9 სპექტაკლი მაისი ბხსუ ნ. გელაძე − 



10 
გასვლითი შემეცნებით ტური თბილისში (ვოკალური და 

ინსტრუმენტალური მუსიკის საღამო) 

მაისი ბხსუ ნ. გელაძე 
2000 ლარი 

უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლისადმი მიძღვინილი ღონისძიებები 

1 დოკუმენტური ფილმის გადაღება სექტემბერი ბხსუ ზ. ხალვაში 

სამივლინებო 

ხარჯები (3-4 დღე 

2 კაცი) 

2 საიუბილეო ბუკლეტის დაბეჭდვა ოქტომბერი ბხსუ 
მ. ბაღდადიშვილი, 

ს. თავაძე 
1500 ლარი 

3 კონცერტი, გამოფენა ნოემბერი ბხსუ 

ლ. ჭელიძე,  

მ. ჯორბენაძე, 

მ. ბაღდადიშვილი 

წარმომადგენლობი

თი ხარჯები 

4 მოსაწვევი, აფიშა ნოემბერი ბხსუ ს. თავაძე 500 ლარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     სწორია:                                                                                                                       ე. მესხია 


