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,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლის, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის, უნი-

ვერსიტეტის დროებითი შინაგანაწესის მე-11 მუხლის მე-18 პუნქტის, საგანმანა-

თლებლო პროგრამების განხორციელების წესის მე-4 მუხლის მე-9 პუნქტის 

საფუძველზე 

 აკადემიური საბჭო ადგენს:  

 

1.    დამტკიცდეს ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 

საუნივერსიტეტო სავალდებულო და საუნივერსიტეტო არჩევითი საგნები.    

სასასასაუნივერსიუნივერსიუნივერსიუნივერსიტეტეტეტეტოტოტოტო    სავალდებულო სავალდებულო სავალდებულო სავალდებულო საგნსაგნსაგნსაგნები:ები:ები:ები:    

ინგლისური ენა (6-66 დონე) – 10 (ათი) კრედიტი; 
საქართველოს ისტორია - 5  (ხუთი) კრედიტი; 
სასასასაუნივერსიტეუნივერსიტეუნივერსიტეუნივერსიტეტოტოტოტო    არჩევითი არჩევითი არჩევითი არჩევითი საგნსაგნსაგნსაგნები ები ები ები ----    5 (5 (5 (5 (ხუთი) კრედიტიხუთი) კრედიტიხუთი) კრედიტიხუთი) კრედიტი    

ქართული ენა და მეტყველების კულტურა; 
ფილოსოფიის შესავალი; 

ფსიქოლოგია; 

საზღვარგარეთის ლიტერატურა; 
ესთეტიკის საფუძვლები; 

ინფორმატიკა და კომპიუტერული ტექნიკა; 

2.  დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო სავალდებულო 

საუნივერსიტეტო საგნები: 

  კულტურის ისტორია - 5 (ხუთი) კრედიტი; 

  ინგლისური ენა -  10 ( ათი ) კრედიტი;     

3.  დადგენილებით იხელმძღვანელოს სასწავლო პროცესების მართვის სამსა-

ხურმა, სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა და მუსიკის ფაკულტეტებმა.   

4. წინამდებარე დადგენილების საფუძველზე გამოიცეს რექტორის 

მოვალეობის  შემსრულებლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. 

5. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
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