
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    
 

 

ქქქქ. . . . ბათუმი                                                                ბათუმი                                                                ბათუმი                                                                ბათუმი                                                                                                                                                                                                                                                                            2020202011111111    წლისწლისწლისწლის    7777    სექტემბერისექტემბერისექტემბერისექტემბერი    

                    

                                        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    66 66 66 66     

,,,,,,,,ბათუმის ხელოვნების სასწავლო  უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო  უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო  უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო  უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე     

საუნივერსიტეტო სავალდებულო საუნივერსიტეტო სავალდებულო საუნივერსიტეტო სავალდებულო საუნივერსიტეტო სავალდებულო     და საუნივერსიტეტო არჩევითი საგნების და საუნივერსიტეტო არჩევითი საგნების და საუნივერსიტეტო არჩევითი საგნების და საუნივერსიტეტო არჩევითი საგნების 

დამტკიცების შესახებდამტკიცების შესახებდამტკიცების შესახებდამტკიცების შესახებ“ “ “ “ აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს 2010 2010 2010 2010 წლის წლის წლის წლის 11 11 11 11 ოქტომბრის ოქტომბრის ოქტომბრის ოქტომბრის № 16 № 16 № 16 № 16 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანიდადგენილებაში ცვლილების შეტანიდადგენილებაში ცვლილების შეტანიდადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებს შესახებს შესახებს შესახებ    

    

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

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის მე-2 მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე 

    

აკადემიური საბჭო ადგენს: 

  

1. შეტანილ იქნას ცვლილება ,,ბათუმის ხელოვნების სასწავლო  უნივერსიტეტის 

ფაკულტეტებზე საუნივერსიტეტო სავალდებულო  და საუნივერსიტეტო არჩევითი 

საგნების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს  2010 წლის 11 ოქტომბრის № 16 

დადგენილებაში  და დამტკიცდეს საუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნები და 

საუნივერსიტეტო არჩევითი დისციპლინების ბლოკი.  

 საუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნებისაუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნებისაუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნებისაუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნები::::    

 ინგლისური ენა (І-ІІ დონე) – 15 (თხუთმეტი) კრედიტი;  

 საქართველოს ისტორია – 5 (ხუთი) კრედიტი; 

საუნივერსიტეტო არჩევითი დსაუნივერსიტეტო არჩევითი დსაუნივერსიტეტო არჩევითი დსაუნივერსიტეტო არჩევითი დისციპლინებიისციპლინებიისციპლინებიისციპლინები    ----    20202020    ((((ოციოციოციოცი) ) ) ) კრედიტიკრედიტიკრედიტიკრედიტი::::    

ქართული ენა და მეტყველების კულტურა; 

ფილოსოფიის შესავალი; 

ფსიქოლოგია (ზოგადი ფსიქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია); 

მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის ზოგადი კურსი; 

ესთეტიკის საფუძვლები; 

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში; 

ინფორმატიკა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები. 

2. დადგენილებით იხელმძღვანელონ სასწავლო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტმა, სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების, მუსიკის და 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტებმა.  

3. დადგებილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს     

            თავმჯდომარე               თავმჯდომარე               თავმჯდომარე               თავმჯდომარე                                                                                                                                                                           ეეეე....        მესხიამესხიამესხიამესხია    


