
სსსსაჯარო სამართლის იურიდიული პირი აჯარო სამართლის იურიდიული პირი აჯარო სამართლის იურიდიული პირი აჯარო სამართლის იურიდიული პირი ----    

ბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტი 

აკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭო    
 

 

ქ. ბათუმი                                                                ქ. ბათუმი                                                                ქ. ბათუმი                                                                ქ. ბათუმი                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020202011111111    წლის 26 ივლისიწლის 26 ივლისიწლის 26 ივლისიწლის 26 ივლისი    

                    

                                        დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა    დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა    დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა    დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა    1111        64646464    

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში    

2020202011111111----2012012012012222        სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზესასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზესასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზესასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე    

მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებშესახებშესახებშესახებ    

    
 

 

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

`უმაღლესი განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის  მე-2 მუხლის ჰ29 პუ-ნქტის, 

22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 521-ე მუხლის მე-8 პუნქტის საფუძველზე  

 

აკადემიური საბჭო ადგენს:    

        

1. სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო 

წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი განისაზღვროს 33 

(ოცდაცამმეტი) ერთეულით.  

 

2. მისაღები კონტინგენტი განაწილდეს საგანამანათლებლო პროგრამების 

მიხედვით, თანახმად დანართისა. 

 

3. დადგენილება ძალაშია  ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

აკადემიური საბჭოს  აკადემიური საბჭოს  აკადემიური საბჭოს  აკადემიური საბჭოს      

თავმჯდომარე   თავმჯდომარე   თავმჯდომარე   თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ე. მესხიაე. მესხიაე. მესხიაე. მესხია    

 

 

 

 

 

 

 

 



სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელობათუმის ხელობათუმის ხელობათუმის ხელოვნების სასწავლო ვნების სასწავლო ვნების სასწავლო ვნების სასწავლო     

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს     

2011 2011 2011 2011 წლის 26 ივლისის  წლის 26 ივლისის  წლის 26 ივლისის  წლის 26 ივლისის  № № № №     64 64 64 64 დადგენილებისდადგენილებისდადგენილებისდადგენილების    

დანართიდანართიდანართიდანართი    

 
 

ბათუმისბათუმისბათუმისბათუმის ხელოვნებისხელოვნებისხელოვნებისხელოვნების სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო უნივერსიტეტშიუნივერსიტეტშიუნივერსიტეტშიუნივერსიტეტში 
2011201120112011----2012201220122012 სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო წლისთვისწლისთვისწლისთვისწლისთვის სამაგისტროსამაგისტროსამაგისტროსამაგისტრო პროგრამებზეპროგრამებზეპროგრამებზეპროგრამებზე    

მისაღები კონტინგენტიმისაღები კონტინგენტიმისაღები კონტინგენტიმისაღები კონტინგენტი    

 

 

1. სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტზე სულ 15 ადგილი, 
მათ შორის: 

– ტექსტილის დიზაინი – 7 ადგილი; 
– დრამის რეჟისურა – 3 ადგილი; 
– მხატვრული ტელეფილმის რეჟისურა – 5 ადგილი; 
 

2. მუსიკის ფაკულტეტზე სულ – 8 ადგილი, მათ შორის: 
– ფორტეპიანო (პედაგოგი) – 3 ადგილი; 
– აკადემიური სიმღერა (პედაგოგი) – 3 ადგილი; 
– ეთნომუსიკოლოგია – 2 ადგილი; 
 

3. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სულ 10 
ადგილი, მათ შორის: 

– ხელოვნების თეორია და ისტორია (ძველი ქართული ხელოვნების ისტორია) – 5 
ადგილი. 

– ხელოვნების თეორია და ისტორია (თანამედროვე ქართული ხელოვნების 
ისტორია) – 5 ადგილი. 

 
 


