სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი
👔👔👔👔👔👔👔👔�🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ ❗❗❗
⬇⬇⬇

👔👔👔👔👔👔👔👔�🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨 სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სახვითი,
სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2022-2023
სასწავლო წლისათვის შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:
🏦🏦🏦🏦🏦🏦 არქიტექტურა; დიზაინი (სამოსის დიზაინი, ტექსტილის დიზაინი);
🎥🎥🎥🎥 აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება -კინორეჟისურა;
🎬🎬🎬🎬 სამსახიობო ხელოვნება - დრამისა და კინოს სამსახიობო.
⬇⬇⬇

➡130 - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
აბიტურიენტთა ცნობარი 2022 -გვ. 685
⬇⬇⬇
ცნობარი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე
https://naec.ge/#/ge/index
⬇⬇⬇
ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე
⬇⬇⬇
http://batu.edu.ge/sub-12/program/2/index.html
2022-2023 სასწავლო წლის სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის
საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები მოთხოვნები:
🏦🏦🏦🏦🏦🏦 1300101 არქიტექტურა (ცნობარი - გვ. 686)
🔸🔸კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
🔸🔸აკრედიტაციის ვადა 26-01-2028
🔸🔸სწავლის წლიური საფასური 2000 ლარი
🔸🔸ადგილების რაოდენობა 15
მიაქციეთ ყურადღება!!!
⬇⬇⬇

➡არქიტექტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩაბარებისას აბიტურიენტი ვალდებულია
ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე გაიაროს შემოქმედებითი ტური ხაზვაში.
➡აბიტურიენტმა უნდა ააგოს ორი ხედიდან მესამე ხედი და დეტალის იზომეტრიული
გამოსახულება (5საათი)
➡მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
🔸🔸ქართული ენა და ლიტერატურა 25%-ზე მეტი

🔸🔸უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 20%-ზე მეტი

🔸🔸მათემატიკა 20%-ზე მეტი ან ფიზიკა 25%-ზე მეტი
🔸🔸შემოქმედებითი ტური 51%-ზე მეტი
დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე
⬇⬇⬇
http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_3003_1.pdf

👔👔👔👔👔👔👔👔 1300102 დიზაინი (ტექსტილის დიზაინი; სამოსის დიზაინი) (ცნობარი -გვ. 687)
🔸🔸კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი
🔸🔸აკრედიტაციის ვადა 05-12-2025
🔸🔸სწავლის წლიური საფასური 1500

🔸🔸ადგილების რაოდენობა 20
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი

🔸🔸ქართული ენა და ლიტერატურა 25%-ზე მეტი

🔸🔸უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 20%-ზე მეტი
🔸🔸შემოქმედებითი ტური 51%-ზე მეტი

➡საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება:
მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (აბიტურიენტის სურვილის
შემთხვევაში)
მიაქციეთ ყურადღება❗❗❗
➡დიზაინის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩაბარებისას აბიტურიენტი ვალდებულია ეროვნული
გამოცდის დაწყებამდე გაიაროს შემოქმედებითი ტური ხატვაში.
➡აბიტურიენტმა უნდა შეასრულოს - 2/3 საგნიანი ნატურმორტი დრაპირებით - ფანქარში (5 საათი)
დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე
⬇⬇⬇

http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_2987_1.pdf
🎥🎥🎥🎥 1300103 აუდიოვიზუალური ხელოვნება -კინორეჟისურა (ცნობარი-გვ 698)
🔸🔸კვალიფიკაცია: აუდიოვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
🔸🔸სწავლის წლიური საფასური 1500 ლარი
🔸🔸ადგილების რაოდენობა 7
🔸🔸აკრედიტაციის ვადა 18-10-2026

➡საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება:
მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა (აბიტურიენტის
სურვილის შემთხვევაში)
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
🔸🔸ქართული ენა და ლიტერატურა 25%-ზე მეტი
🔸🔸უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 20%-ზე მეტი
🔸🔸შემოქმედებითი ტური 51%-ზე მეტი

მიაქციეთ ყურადღება❗❗❗
➡შემოქმედებითი ტური ზემოაღნიშნულ საბაკალავრო პროგრამაზე ტარდება ეროვნულ
გამოცდებამდე. შემოქმედებით ტურზე აბიტურიენტი ასრულებს წერით დავალებას (არჩევით:
ლიტერატურული ჩანახატი, ესსე, მოთხრობა, ნოველა) საგამოცდო კომისიის მიერ შეთავაზებულ
თავისუფალ თემაზე

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის და შემოქმედებითი ტურის შეფასების კრიტერიუმების
შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე
⬇⬇⬇
http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_2984_1.pdf
🎬🎬🎬🎬 1300104 სამსახიობო ხელოვნება - დრამისა და კინოს სამსახიობო (ცნობარი - გვ. 689)
🔸🔸კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
🔸🔸აკრედიტაციის ვადა 18-10-2026

🔸🔸სწავლის წლიური საფასური 1500
🔸🔸ადგილების რაოდენობა 12
➡საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება:
მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა (აბიტურიენტის
სურვილის შემთხვევაში).
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
🔸🔸ქართული ენა და ლიტერატურა 25%-ზე მეტი

🔸🔸უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 20%-ზე მეტი
🔸🔸შემოქმედებითი ტური 51%-ზე მეტი
მიაქციეთ ყურადღება❗❗❗
➡შემოქმედებითი ტური ტარდება სამსახიობო მონაცემების შემოწმების მიზნით ეროვნულ
გამოცდებამდე. სამსახიობო მონაცემების შემოწმება - სცენური მონაცემები: მუსიკალური სმენა,
რიტმის შეგრძნება, პლასტიკა;

➡შესარჩევი ტურისათვის აბიტურიენტმა უნდა მოამზადოს სიმღერა და საცეკვაო ნომერი.
ვერბალური ნაწილი - ლექსი; პროზა; იგავ-არაკი და სცენური ეტიუდი - იმპროვიზაცია თემაზე.
დეტალური ინფორმაცია პროგრამის და შემოქმედებითი ტურის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ
შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე
⬇⬇⬇
http://batu.edu.ge/text_files/ge_file_2986_1.pdf
➡შემოქმედებითი ტური შეფასდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც მრავლდება კოეფიციენტზე.
სახვითი, სასცენო და კინოტელე ხელოვნების ფაკულტეტზე 51 ქულაზე დაბალი შეფასება
ჩაითვლება არადამაკმაყოფილებლად.

➡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!
მიაქციეთ ყურადღება!!!

➡2022-2023 სასწავლო წლისათვის აბიტურიენტთა რეგისტრაცია საბაკლავრო პროგრამების
შემოქმედებით ტურებზე დაიწყება 2022 წლის 01 ივნისიდან 15 ივნისის ჩათვლით. ინფორმაცია
შემოქმედებითი ტურების ჩატარების თარიღისა და გრაფიკის შესახებ განთავსდება უნივერსიტეტის
ვებგვერდზე www.batu.edu.ge
➡2022-2023 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
გისურვებთ წარმატებას!

