
 
 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 
 2018 წლის მარტის თვის სამუშაო გეგმა 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                         დანართი №1 

 

№ ღონისძიებების დასახელება ჩატარების ადგილი  შესრულების ვადა პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე დაფინანსება 

I შემოქმედებითი, კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა 

მუსიკის ფაკულტეტი 

 

1 ემერიტუს ირინა ხერჟის საიუბილეო (75) კონცერტი მუსიკის ფაკულტეტი 13 მარტი  ი. ხერჟი - 

2 შეხვედრა დამსაქმებლებთან მუსიკის მიმართულებით ბხსუ 22 მარტი ხ. მანაგაძე, 
მ. ბაღდადიშვილი - 

3 ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტის და ბათუმის მუსიკალური ცენტრის 
ერთობლივი პრეზენტაცია "საოპერო ხელოვნების სათავეებთან" 

ბათუმის მუსიკალური 
ცენტრი 30 მარტი ხ. მანაგაძე - 

4 შუახევის საექპედიციო მასალების კატალოგიზაცია  მარტის განმავლობაში მუსიკის ფაკულტეტი ლ. სურმანიძე - 

5 მაგისტრატურის ფორტეპიანოს სპეციალობის II კურსის სტუდენტის მარიზა 
აფხაზავას კონცერტი აჭარის  სიმფონიურ ორკესტრთან - ი.ხერჟის კლასი მუსიკის ფაკულტეტი 30 მარტი ი. ხერჟ - 

      
მასტერკლასები 

1 

ბათუმის ერთი დღე“ საერთშორისო  კინოპროექტში ჩართული 
სტუდენტებისთვის პოლონეთის ქალაქ ლოძის კინოსკოლის წარმომადგენლებმა 
პროფესორებმა მიროსლავ დემბინსკიმ და მიროსლავა დემბინსკამ და მთავარმა 

მენეჯერმა ვიქტორია ოგნევამ   ჩაატარეს მასტერკლასები. პროექტის 
მონაწილეები გაეცნენ თანამედროვე პოლონური კინოსკოლის მუშაობის 

სპეციფიკას, მიიღეს პრაქტიკული რჩევები. ბათუმისა და თბილისის უმაღლესი 
სასწავლებლების სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის ეს 

პირველი მცდელობა იყო შეექმნათ ერთობლივი ნამუშევარი, რაც შემდგომში 
გამოადგებათ სტუდენტებს პროფესიული ზრისა და პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების უკეთ დაუფლების თვალსაზრისით. 

ბხსუ 4-7 მარტი მ. ჯორბენაძე 
ნ. ცქვიტინიძე - 

ტრენინგები 

1 
კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ 2 დღიანი, საკონსულტაციო 

ხასიათის ტრეინინგი ჩაატარა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის 
პროფესორ-მასწავლებლებისთვის.   ისაუბრებენ ავტორიზაციისა და 

ბხსუ 9-10-11 მარტი ქ. ვაჩეიშვილი  



აკრედიტაციის ახალ სტანდარტზე, ადამიანური რესურსების მართვის 
საკითხებზე, ასევე, სტუდენტთა შეფასების განახლებულ სისტემაზე. 

სხვადასხვა 

1 

ყაზახეთის ეროვნული ხელოვნების უნივერსიტეტსა და ბათუმის ხელოვნების 
უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმის საფუძველზე ხელოვნების უნივერსიტეტს ეწვია 

საშემრულებლო პროგრამის მაგისტრები (სულ 9 სტუდენტი), რომლებმაც 
სტაჟირების პროგრამა გაიარეს  ხელოვნების უნივერსიტეტში. 

ბხსუ 12-24 მარტი დ. თალაკვაძე 
ხ. მანაგაძე - 

2 გამოიცა პროფესორ ქეთევან გოგოლაძის წიგნი „მუსიკის კანონზომიერებების 
და ვიზუალური წარმოსახვების გრაფიკაში ასახვა“ მუსიკის ფაკულტეტი 24 მარტი ქ. გოგოლაძე - 

3 

ხელოვნების უნივერსიტეტის ხელშეწყობით ბათუმის ზ. ფალიაშვილის 
სახელობის სამუსიკო ხელოვნების მცირე დარბაზში გაიმართა წიგნის „ზაქარია 

ფალიაშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა“ წიგნის პრეზენტაცია. წიგნი 
წარადგინა ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორმა ნ. სანადირაძემ 

განათლების, 
ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი 

27 მარტი ს. თავაძე - 

 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                          სწორია:                      


