მუსიკის ფაკულტეტი
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!
130 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
აბიტურიენტთა ცნობარი 2020 -გვ. 634
https://naec.ge/uploads/postData/20-20/23%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98!.pdf
ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები შეგიძლიათ იხილოთ
შემდეგ ბმულზე
http://batu.edu.ge/sub-13/program/2/index.html
2020-2021 სასწავლო წლის მუსიკის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
მისაღები მოთხოვნები:
სამუსიკო შემსრულებლობა (ფორტეპიანო; აკადემიური სიმღერა; აკადემიური გუნდის
დირიჟორობა; საორკესტრო)

იხ. პროგრამა: http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_2991_1.pdf
მისაღები კონტინგენტი 15
წლიური ღირებულება -1500

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
1. შემოქმედებითი ტური/ტურები ზემოაღნიშნულ საბაკალავრო პროგრამაზე
ტარდება ეროვნულ გამოცდებამდე. აბიტურიენტები აბარებენ ტურს
სავალდებულო პროგრამით და მუსიკის თეორიას. (ტური/ტურების შეფასება
ხდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც მრავლდება კოეფიციენტზე. მუსიკის
ფაკულტეტის სპეციალობებში 51 ქულაზე დაბალი ნიშნავს ჩაჭრას)

1.1.სავალდებულო პროგრამა ფორტეპიანოს სპეციალობისათვის:
 პოლიფონია; ი. ს. ბახი-პრელუდია და ფუგა ,,კ .ტ. კ. ‘’ I-II ტ.
 სონატა მთლიანად (აუცილებელია სონატური ალეგრო);
 ორი ვირტუოზული ეტიუდი ერთი აუცილებლად შოპენის (გარდა Op. 10 № 3,
6, 9.
o Op. 25 № 1, 2, 7);
 პიესა.

მუსიკის თეორია ფორტეპიანოს სპეციალობისათვის

 ტესტი სოლფეჯიოში;
 ტესტი მუსიკის თეორიაში;
 პროფესიული და ხალხური მუსიკის ნიმუშების მოსმენა-გამოცნობა.

1.2 სავალდებულო პროგრამა აკადემიური სიმღერის სპეციალობისათვის:

 ძველებური არია;
 არიაme 19 -20 ;
 ორი რომანსი.

მუსიკის თეორია აკადემიური სიმღერის სპეციალობებისათვის:





ტესტი სოლფეჯიოში;
ტესტი მუს. თეორიაში;
პროფესიული ნიმუშების მოსმენა-გამოცნობა;
ხალხური მუსიკის ნიმუშების მოსმენა-გამოცნობა

1.3 სავალდებულო პროგრამა საორკესტრო სპეციალობისათვის:





ორი ნაწილი სიუიტიდან;
დიდი ფორმა;
ეტიუდი;
ორი სხვადასხვა ხასიათის პიესა.

მუსიკის თეორია საორკესტრო სპეციალობებისათვის
 ტესტი სოლფეჯიოში;
 ტესტი მუს. თეორიაში
 პროფესიული და ხალხური მუსიკის ნიმუშების მოსმენა-გამოცნობა.
1.4 სავალდებულო პროგრამა აკადემიური გუნდის დირიჟორობისთვის

იხ. პროგრამა: http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_131_1.pdf
 ოთხი ნაწარმოები 2 აკომპანიმენტით, 2 აკაპელა (დაკვრა და ხმების ჩაბარება),
ერთ-ერთი აუცილებელია ქართული;
 რომანსი და ერთი ხალხური სიმღერა
 კოლოქვიუმი
მუსიკის თეორია აკადემიური გუნდის დირიჟორობისთვის
 ტესტი სოლფეჯიოში;
 ტესტი ჰარმონიაში;
 პროფესიული და ხალხური მუსიკის ნიმუშების მოსმენა-გამოცნობა;
 ს/ფორტეპიანო.
შემოქმედებითი ტურების გარდა აბიტურიებტები აბარებენ
გამოცდებს შემდეგ საგნებში:
2. ქართული ენა და ლიტერატურა
3. უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
4. დამატებითი გამოცდა ისტორია/მათემატიკაში (იმ
აბიტურიენტს სურს სახელმწიფო გრანტის მოპოვება).

ერთიან ეროვნულ

შემთხვევაში,

თუ

აბიტურიენტები, რომლებიც აბარებენ საშემსრულებლო საბაკალავრო პროგრამებზე,
შიდა საუნივერსიტეტო პროგრამული დაფინანსების მისაღებად კონკურსში
დაიშვებიან იმ შემთხვევაში, თუ შემოქმედებით ტურში/ტურებში მიიღებენ 81 და მეტ

ქულას და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გადალახავენ მინიმალური კომპენტენციის
ზღვარს!

2020-2021 სასწავლო წლისათვის აბიტურიენტთა რეგისტრაცია საბაკლავრო
პროგრამების შემოქმედებით ტურებზე დაიწყება 2020 წლის 01 ივნისიდან 15 ივნისის
ჩათვლით.
შემოქმედებითი ტურის ჩატარების თარიღის, გრაფიკის შესახებ
ინფორმაციის მისაღებად ადევნეთ თვალი უნივერსიტეტის ვებგვერდს.
www.batu.edu.ge

2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო პროგრამებზე აბიტურიენტთა მიღების
წესი იხილეთ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე
http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_2072_10.pdf
სახელმწიფო გრანტი + ხელოვნების უნივერსიტეტის გრანტის მიღების წესი იხილეთ
უნივერსიტეტის ვებგვერდზე
http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_2075_1.pdf

