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ქ. ბათუმი                                                                                                                      15  ოქტომბერი 2012  წელი  
  

გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება        №№№№2222    
    

    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშიშიშიში    2012201220122012----2013201320132013    სასწავლო სასწავლო სასწავლო სასწავლო     

წლის მისაღები გამოცდების წლის მისაღები გამოცდების წლის მისაღები გამოცდების წლის მისაღები გამოცდების     შემოქმედებითი ტურების შედეგებით  შემოქმედებითი ტურების შედეგებით  შემოქმედებითი ტურების შედეგებით  შემოქმედებითი ტურების შედეგებით      

პროგრამული დაფინანსებისპროგრამული დაფინანსებისპროგრამული დაფინანსებისპროგრამული დაფინანსების        მინიჭებისმინიჭებისმინიჭებისმინიჭების    განხილვის განხილვის განხილვის განხილვის     შესახებშესახებშესახებშესახებ    
    

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

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 18-ე მუხლის პირველი პუნქტის; 43-ე მუხლის 

1-ლი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის;  უნივერსიტეტის წესდების 55-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

„თ“ ქვეპუნქტის; „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო 

წლისათვის მისაღები კონტიგენტისა და პროგრამული დაფინანსების განსაზღვრის შესახებ“ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 01 ნოემბრის №1 დადგენილებისა  და მიმღები 

კომისიის 2012 წლის 26 ივნისის № 5 ოქმის  საფუძველზე    
 

      წარმომადგენლობითმა  საბჭომ გადაწყვიტა:  
 

1. 2012-2013 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი ტურებზე 

მიღებული მაღალი შეფასების გათვალისწინებით მიენიჭოთ პროგრამული 

დაფინანსება: 

პროფესიულ პროგრამაპროფესიულ პროგრამაპროფესიულ პროგრამაპროფესიულ პროგრამაზეზეზეზე    
• ჯანგველაძე უჩა  - ქორეოგრაფ რეპეტიტორი     - 98 ქულა  

• შენგელია ანნა     - ქორეოგრაფ რეპეტიტორი     - 97 ქულა 
 

საბაკალავრო პროგრამებზესაბაკალავრო პროგრამებზესაბაკალავრო პროგრამებზესაბაკალავრო პროგრამებზე    
 

• რამიშვილი ელიზბარ - არქიტექტურა     - 87 ქულა  

• ფაღავა მერაბ               - არქიტექტურა     - 86 ქულა 

• ჩავლეიშვილი ვასილ  - ტელერეჟისურა - 85 ქულა       

• ახალაძე ანა                  - ტელერეჟისურა - 82 ქულა       

• დოლიძე სალომე        - დრამატული თეატრის მსახიობი - 84 ქულა 

• მგელაძე ქეთი              - დრამატული თეატრის მსახიობი - 82 ქულა 

• აფხაზავა მარიზა         - ფორტეპიანო - 1127 ქულა 

• გოგუა ია                      - აკადემიური სიმღერა - 1128 ქულა 

• ოსიყმაშვილი გვანცა   - აკადემიური სიმღერა - 1128 ქულა 
 

სამაგისტრო პროგრამებზესამაგისტრო პროგრამებზესამაგისტრო პროგრამებზესამაგისტრო პროგრამებზე    
 

• ჩიკაშუა მაკა                    - ტექსტილის დიზაინი  - 87 ქულა 

• ხახუტაიშვილი სულხან - თოჯინების თეატრის რეჟისორი - 81 ქულა 

• დავითაძე თენგიზ          - დრამის რეჟისორი - 91 ქულა 

• ბეჟანიძე ნინო                 - მხატვრული ტელეფილმების რეჟისურა -  

• ჯიქია ტანია                    - აკადემიური სიმღერა - 89 ქულა 

• ჩიჩუა ნათია                    - აკადემიური სიმღერა - 83 ქულა 

• წულაძე თინათინ           - ფორტეპიანო - 88 ქულა 
 

 

 2. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

წარმომადგენლობითი  საბჭოს  

            სპიკერი                                                                თ. მეიშვილი 


