საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –
ბათუმის
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭო

ქ. ბათუმი

2010 წლის 14 დეკემბერი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 33
,,ბათუმის
,,ბათუმის ხელოვნების
ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში
უნივერსიტეტში 20102010-2011 სასწავლო წლისათვის
მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ”
შესახებ” აკადემიური
აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 11
ოქტომბრის № 19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის
ი) ქვეპუნქტის, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის შინაგანაწესისის მე-11 მუხლის მე-12 პუნქტის, სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის
დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის მ. ჯორბენაძის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მ. ჭიჭილეიშვილის და მუსიკის ფაკულტეტის
დეკანის ლ. ჭელიძის მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. შეტანილ იქნას ცვლილებები ,,ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლისათვის მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 11 ოქტომბრის № 19 დადგენილებაში და
დამტკიცდეს 2010-2011 სასწავლო წლისათვის მისაღები კონტინგენტი, თანახმად
№ 1 და № 2 დანართებისა.
2. ცნობად იქნას მიღებული, რომ ფაკულტეტების სპეციალობებზე კონტინგენტის გადანაწილებების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს ფაკულტეტის საბჭო,
რომელსაც ამტკიცებს დეკანი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
3. წინამდებარე დადგენილების საფუძველზე გამოიცეს რექტორის მოვალეობის
შემსრულებლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.
4. აღნიშნული დადგენილებით იხელმძღვანელონ სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტმა და შესაბამისმა ფაკულტეტებმა.
5. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

აკადემიური საბჭოს
საბჭოს
თავჯდომარე

ე.
ე. მესხია

სსიპსსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
2010 წლის 14 დეკემბრის № 33
დადგენილების დანართი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

სახვითი, სასცენო და კინოკინო-ტელე ხელოვნების
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ხატვა

კინოკინო-ტელე ხელოვნების მიმართულება
მიმართულება
ტელერეჟისურა

სასცენო ხელოვნების მიმართულება
დრამისა და კინოს მსახიობი;

დრამატული თეატრის რეჟისურა

ქართული

240

1500

წერა კომისიის
მიერ
შემოთავაზებულ
თემაზე

9

სამსახიობო
მონაცემები

8

ნაწარმოების
რეჟისორული
ანალიზი

3

11
სპეციალობა
(სავალდებულო
პროგრამა)
მუსიკის თეორია

ქართული

240

1500

11

18

საკრავიერი (ფორტეპიანო, საორკესტრო-სიმებიანი,
საორკესტრო-ჩასაბერი); ვოკალი (აკადემიური სიმღერა);
დირიჟორობა (აკადემიური გუნდი)
კომპოზიცია

განათლების,
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა

შემოქმედებითი ტური
ტური

17

სახვითი ხელოვნების მიმართულება
ფერწერა; არქიტექურა; ტანსაცმლის დიზაინი;

მუსიკის
მუსიკის

12

4
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2

11
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ხელოვნებათმცოდნეობა

ანკეტის შევსების თარიღი

პრიორიტეტე
პრიორიტეტები
ბი

ქართ. ენა და
ლიტ.

ჩასარიცხი
კონტინგენტი

სწავლების
ენა

წლის გადასახადი

ფაკულტეტის დასახელება (აკადემიური საგანმანათლებლო
საგანმანათლებლო
პროგრამები) სპეციალობების მითითებით

კრედიტების
რაოდენობა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი: 6010 ქ. ბათუმი, ფიროსმანის № 16; info@batu.edu.ge ; www.batu.edu.ge
საკონტაქტო პირი: ქეთევან ვაჩეიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 899 13 74 89; 893 32 57 96; 888 (222)4 41 79;
განსაკუთრებული
განსაკუთრებული მოთხოვნები:
1. საშემსრულებლო მიმართულებით აბიტურიენტებისათვის სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურების ჩაბარება
2. აბიტურიენტი არჩეული სპეციალობის მიხედვით ძირითად კონკურსამდე (ტურამდე) გაივლის შესარჩევ ტურს (გასაუბრება).

15.12.2010

რექტორი, პროფესორი

ე. მესხია
სასწავლებლის კოდი
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განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

ჩასარიცხი
კონტინგენტი

შემოქმედებითი ტურებისა და ზოგადი უნარების
აზერბაიჯანულენოვანი ტესტების საფუძველზე
ჩასარიცხად

1500

3

12

შემოქმედებითი ტურებისა და ზოგადი უნარების
სომხურენოვანი ტესტების საფუძველზე ჩასარიცხად

1500

3

12

ქართულ ენაში მომზადების საგანამათლებლო პროგრამა

ანკეტის შევსების თარიღი

15.12.2010

რექტორი, პროფესორი

ზოგადი
უნ
უნარები
არები

წლიური
გადასახადი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი: 6010 ქ. ბათუმი, ფიროსმანის № 16; info@batu.edu.ge ; www.batu.edu.ge
საკონტაქტო პირი: ქეთევან ვაჩეიშვილი (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი)
888 (222)4 41 79; 899 13 74 89; 893 32 57 96;

შემოქმედებითი
ტური

ე. მესხია
სასწავლებლის კოდი

130

