
 
 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 
 2016 წლის ივნისის  თვის სამუშაო გეგმა 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     დანართი №1 

 

№ ღონისძიებების დასახელება შესრულების ვადა ჩატარების ადგილი 
პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 
დაფინანსება 

I შემოქმედებითი, კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის შემოქმედებითი მუშაობა 

1 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისის I დეკადა დეპარტამენტი ზ. ხალვაში - 

2 სტუდენტთა აკადემიური შეფასების შედეგების განხილვა ივნისის II დეკადა დეპარტამენტი ზ. ხალვაში - 

3 
 დიზაინის და არქიტექტურის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე აბიტურიენტთა მისაღებად შემოქმედებითი ტურის 
ჩატარება  ხატვაში 

20 ივნისი ბხსუ ქ. ვაჩეიშვილი - 

4 
აუდიოვიზუალური ხელოვნების (ტელერეჟისურა) საბაკალავრო 

საგანამანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი 
ტურის ჩატარება 

21 ივნისი ბხსუ ზ. ხალვაში - 

5 
საშესმრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნების (დრამისა და კინოს 

სამსახიობო) საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე 
აბიტურიენტთა მისაღებად  შემოქმედებითი ტურის ჩატარება 

23 ივნისი  ბხსუ ვ. ბიბილეიშვილი - 

6 
საბაკალავრო  და სამაგისტრო საგანამანათლებლო  პროგრამების 

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო  ნაშრომების დაცვის პროცესის 
უზრუნველყოფა 

ივნისის III დეკადა დეპარტამენტი ზ. ხალვაში - 

7 სასცენო  ხელოვნების  დეპარტამენტის სხდომა ივნისის II დეკადა დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი  

8 
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

შედეგების განხილვა 
ივნისის III დეკადა დეპარტამენტი ვ. ბიბილეიშვილი  

9 სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი - დიპლომის დაცვა ივნისის III დეკადა ბხსუ ნ. კუპრაძე 4998 ლარი 

მუსიკის ფაკულტეტი 

1 
აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის სოლო კონცერტი სოლო 

სიმღერაში 
1 ივნისი ბხსუ თ. ცერიაშვილი − 



2 
ბაკალავრიატის ფორტეპიანოს სპეციალობის IV კურსის სტუდენტის 

მარიზა აფხაზავას სოლო კონცერტი 
3 ივნისი 

მუსიკის 
ფაკულტეტი 

ი. ხერჟი - 

3 ასოცირებული პროფესორის ნათელა ხომერიკის კლასის კონცერტი 6 ივნისი 
მუსიკის 

ფაკულტეტი 
ნ. ხომერიკი - 

4 თურქი კლარნეტისტის აიშეგულ ერგენეს კონცერტი და მასტერ-კლასი 10 ივნისი  
მუსიკის 

ფაკულტეტი 
ხ. მანაგაძე - 

5 
ასოცირებული პროფესორების თეა გოგოტიშვილის და ნინო ჩაიძის  

კლასის  ერთობლივი კონცერტი 
10 ივნისი 

მუსიკის 
ფაკულტეტი 

ნ. ჩაიძე  
თ. გოგოტიშვილი 

- 

6 
პროფესორ თამაზ ცერიაშვილის ნამუშევრების გამოფენა საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (ქ. თბილისი) და აკადემიური 

სიმღერის დეპარტამენტის კონცერტი   
10 ივნისი 

საქართველოს 
პარლამენტის 

ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 

თ ცერიაშვილი  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

1 

სამაგისტრო პროგრამების აკრედიტაცია: 
1. კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი; 

2. საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება : 
ა) დრამატული თეატრის რეჟისურა, 
ბ) თოჯინების თეატრის რეჟისურა; 

3. კინორეჟისურა 

8-10 ივნისი  ბხსუ 

ქ. ვაჩეიშვილი 
ე. მესხია  

ვ. ბიბილეიშვილი 
ზ. ხალვაში 

ნ. ცქვიტინიძე 
ს. თავაძე 

3500 ლარი 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   სწორია:                      


