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ქ. ბათუმი                                                                                                                    ქ. ბათუმი                                                                                                                    ქ. ბათუმი                                                                                                                    ქ. ბათუმი                                                                                                                            2010 2010 2010 2010 წლისწლისწლისწლის            08  08  08  08  ნოემბერინოემბერინოემბერინოემბერი    

    

დდდდ    ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა     N-22226666    

   

სსიპსსიპსსიპსსიპ    ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისსსს    მუსიკის ფაკულტეტმუსიკის ფაკულტეტმუსიკის ფაკულტეტმუსიკის ფაკულტეტისისისის        

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების დადადადამტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებ    

    

    

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

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

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის მე-2 მუხლის 

მე-2 პუნქტის საფუძველზე 

    
      აკადემიური საბჭო ადგენს:  

 

 1. დამტკიცდეს სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის 

ფაკულტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, თანახმად  დანართისა. 

 

    2. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

    

აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს     

                    თავმჯდომარე                                                                            ე. მესხიათავმჯდომარე                                                                            ე. მესხიათავმჯდომარე                                                                            ე. მესხიათავმჯდომარე                                                                            ე. მესხია    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

                                                                                               2010 წლის  08 ნოემბრის №.  26 

                                                                                     დადგენილების დანართი 

    

    

ბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატიბაკალავრიატი    ----    majormajormajormajor    

    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    დირიჟორი (აკადემიური გუნდის) მოწვეული მასწავლებელი ომარ ჩიტაიშვილი 

2222    ვოკალი (აკადემიური სიმღერა)  პროფესორი თამაზ ცერიაშვილი 

3333    საკრავიერი (ფორტეპიანო) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

4444    კომპოზიცია (მუსიკის თეორია; 

ეთნომუსიკოლოგია) 

პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

5555    საკრავიერი    (საორკესტრო ჩასაბერი) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

6666    საკრავიერი    (საორკესტრო სიმებიანი) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

    

    

    

    

მაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურამაგისტრატურა    

    
№№№№    პროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელებაპროგრამის დასახელება    პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

1111    ეთნომუსიკოლოგია (სამუსიკო საგნების 

პედაგოგი) 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა მანაგაძე 

2222    ფორტეპიანო (სამუსიკო საგნების პედაგოგი) პროფესორი ქეთევან გოგოლაძე 

3333    აკადემიური სიმღერა (სამუსიკო საგნების 

პედაგოგი) 

პროფესორი თამაზ ცერიაშვილი 

    
  

    

    
 


