
 

მუსიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა დასაქმების  შესახებ 

2013-2018 წლები  

 

 გვარი, სახელი სპეციალობა საფეხური დასაქმების სფერო/სამუშაო 

2013 წელი 

1 ბერიძე ნინო ფორტეპიანო B შუახევის სახელოვნებო სკოლის დირექტორი 

2 მახარაძე მარიამ ფორტეპიანო B რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა- ფორტეპიანოს პედაგოგი 

3 ვლადიმერ ყატაშვილი ფორტეპიანო B აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი, პიარ მენეჯერი, ა(ა)იპ ART 

FOR PEACE დამფუძნებელი, დირექტორი; პიაცა ართ ფესტივალის ორგანიზატორი 

4 წერეთელი მარიკა საორკესტრო-სიმებიანი B სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

 მუსიკის ფაკულტეტი - II კატეგორიის მოწვეული 

 მასწავლებელი; ბათუმის მუსიკალური  ცენტრის 

სიმფონიური ორკესტრი -მსახიობი 

5 ბერიძე მარიანა აკადემიური სიმღერა B გერმანიის ქალაქ მაგდებურგის ოპერის თეატრი-მიწვეული სოლისტი; თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი- სტაჟიორი 

6 დონდუა ხათუნა აკადემიური სიმღერა B ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მსახიობი; 

7 ფირცხალაიშვილი მარიამ აკადემიური სიმღერა B პლასიდო დომინგოს ვოკალური და ხელოვნების აკადემიის სტუდენტი (ესპანეთი, 

ვალენსია) 

8 ხილაძე გვანცა აკადემიური სიმღერა B ბათუმის მერიის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის ქალთა ვოკალური ანსამბლი - 

მსახიობი 

9 მჟავანაძე ლიური ფორტეპიანო M ხელვაჩაურის ხელოვნების  სკოლის ახალშენის ფილიალის დირექტორი 

10 ნიშნიანიძე ნინო ფორტეპიანო M ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტის კონცერტმაისტერი; რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო 

სკოლა-ფორტეპიანოს პედაგოგი; ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა-

ფორტეპიანოს პედაგოგი; მ. ბალანჩივაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - ფორტეპიანოს 

პედაგოგი; ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი-მოწვეული კონცერტმაისტერი 

11 ცისკარიძე ინგა ფორტეპიანო M რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა- კონცერტმაისტერი კლარნეტის კლასში 

12 ჯინჭარაძე რუსუდან ფორტეპიანო M ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა-ფორტეპიანოს პედაგოგი; 

მ.ბალანჩივაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა- ფორტეპიანოს პედაგოგი; ვ.ჭაბუკიანის 

სახელობის საბალეტო სკოლა - კონცერტმაისტერი;  



13 ჟღენტი მაია აკადემიური სიმღერა M ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტი - პედაგოგი; ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული 

სახელმწიფო კაპელა - გუნდის მსახიობი; რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 

პედაგოგი; ზოგადსაგანმანათლებლო  სკოლა-ლიცეუმი - „მასტერკლასი“- მუსიკის 

პედაგოგი, ვოკალური სტუდია „სახე“ - ვოკალის პედაგოგი 

14 კრავეიშვილი გიორგი ეთნომუსიკოლოგია M ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ა(ა)იპ ფონდი „ჰეიამო“-ს დამფუძნებელი და 

დირექტორი 

2014 წელი 

1 იაკოვენკო იმედა ფორტეპიანო B ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო სკოლა „პროგრესი - მათემატიკის და ინგლისურის 

პედაგოგი  

2 კახაძე ნათელა ფორტეპიანო B რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა- ფორტეპიანოს პედაგოგი 

3 პაპიძე სოსო ფორტეპიანო B სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი მუსიკის ფაკულტეტი - 

მაგისტრატურის სტუდენტი 

4 დიასამიძე ასლან აკადემიური სიმღერა B ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი; ბათუმის 

მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მსახიობი; 

5 სალაძე სალომე აკადემიური სიმღერა B ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

6 ჩიტაიშვილი თეონა აკადემიური სიმღერა B სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი - მესაზღვრე-კონტროლიორი 

7 ძნელაძე მარიამ აკადემიური სიმღერა B ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

8 წულაძე თინათინ ფორტეპიანო M ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა - ფორტეპიანოს პედაგოგი, 

კონცერტმაისტერი; ვ.ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო სკოლა - კონცერტმაისტერი 

9 კონცელიძე ნათელა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

2015 წელი 

1 ლორია ნინო აკადემიური სიმღერა B სასტუმრო „Paragraph”- მიმტანი 

2 მახარაძე მარიამ ფორტეპიანო M რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა- ფორტეპიანოს პედაგოგი 

3 ბერიძე მარიანა აკადემიური სიმღერა M გერმანიის ქალაქ მაგდებურგის ოპერის თეატრი-მიწვეული სოლისტი; თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი- სტაჟიორი 

4 ჟღენტი ირმა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

5 ფირცხალაიშვილი მარიამ აკადემიური სიმღერა M პლასიდო დომინგოს ვოკალური და ხელოვნების აკადემიის სტუდენტი (ესპანეთი, 

ვალენსია) 

6 ხაჯიშვილი ხათუნა აკადემიური სიმღერა M სამშენებლო კომპანია „ორბი“ - მენეჯერი 



7 ხილაძე გვანცა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის მერიის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის ქალთა ვოკალური ანსამბლი - 

მსახიობი 

8 ჯიქია ტანია აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

9 ჯიჯავაძე ნონა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მომღერალ-

მსახიობი; 

2016 წელი 

1 აფხაზავა მარიზა ფორტეპიანო B ვ.ჭაბუკიანის სახელობის  საბალეტო სკოლა - კონცერტმაისტერი; მ.ბალანჩივაძის 

სახელობის ხელოვნების სკოლა-ფორტეპიანოს პედაგოგი, კონცერტმაისტერი 

2 მელიქიშვილი ინგა აკადემიური სიმღერა B ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მსახიობი; 

ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სტაჟიორი 

3 სურმანიძე სალომე აკადემიური სიმღერა M აჭარის ტელევიზია 

4 დიასამიძე ასლან აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი; ბათუმის 

მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სახელმწიფო კაპელა - გუნდის მსახიობი; 

5 ძნელაძე მარიამ აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

6 სალაძე სალომე აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

7 ჩალენკო დიანა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის მერიის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის ქალთა ვოკალური ანსამბლი - 

მსახიობი 

8 დონდუა ხათუნა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მსახიობი; 

9 წერეთელი მარიკა საორკესტრო-სიმებიანი M ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტი - II კატეგორიის მოწვეული სპეციალისტი, ბათუმის 

მუსიკალური  ცენტრის სიმფონიური ორკესტრი - მსახიობი 

10 ჩალენკო დიმიტრი საორკესტრო-სასულე M რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა- პედაგოგი 

2017 წელი 

1 ასლანოვა ვერონიკა საორკესტრო-სასულე B ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა-პედაგოგი 

2 ვაშაყმაძე ლელა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი;  N20 

საჯარო სკოლა - მუსიკის მასწავლებელი; ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო 

სკოლა-პედაგოგი 

3 კეთილაძე ნათია აკადემიური სიმღერა M ქუთაისის ზურაბ ანჯაფარიძის მესამე სამუსიკო სკოლა - პედაგოგი, კონცერტმაისტერი 

4 ხაჭაპურიძე ოთარი საორკესტრო-სასულე M ქუთაისის სასულე ორკესტრი - მსახიობი 

5 შალამბერიძე სალომე საორკესტრო-სიმებიანი M ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტი-ილუსტრატორი 



2018 წელი 

1 სარჯველაძე ნათია ფორტეპიანო B ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის - სამუსიკო 

შემსრულებლობა (ფორტეპიანო)  სტუდენტი  

2 ხომიანც ალბერტ საორკესტრო-სასულე B Direct Debit Georgia” -ტექნიკოს-ინკასატორი 

3 ბერიძე მაია აკადემიური სიმღერა B ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის - სამუსიკო 

შემსრულებლობა (აკადემიური სიმღერა)  სტუდენტი 

4 ბოკუჩავა ზაირა აკადემიური სიმღერა B ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის -სამუსიკო 

შემსრულებლობა (აკადემიური სიმღერა)  სტუდენტი 

5 თარხნიშვილი გვანცა აკადემიური სიმღერა B ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის - სამუსიკო 

შემსრულებლობა (აკადემიური სიმღერა)  სტუდენტი 

6 დარასელია ელენე აკადემიური გუნდის 

დირიჟორობა 

B ბხსუ-ს მუსიკის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის -სამუსიკო 

შემსრულებლობა (აკადემიური სიმღერა)  სტუდენტი  

7 ბაშელეიშვილი მურთაზი აკადემიური სიმღერა M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი (მიწვევით); 

ბენდის სოლისტი 

8 მელიქიშვილი ინგა აკადემიური სიმღერა M ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მსახიობი; 

ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი - საოპერო სტუდიის სტაჟიორი 

9 სამნიაშვილი ნინო ფორტეპიანო M თბილისის N65 საჯარო სკოლა - მუსიკის მასწავლებელი; 

10 ცისკარიძე ნაზი ფორტეპიანო M N 33 საბავშვო ბაღი -  მუსიკის პედაგოგი, რ.ლაღიძის სამუსიკო სკოლა - ფორტეპიანოს 

პედაგოგი, კონცერტმაისტერი 

 

 

 

 

 

 


