
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი  საბჭო 

 

 

ქ. ბათუმი                                                                                                                      07 თებერვალი,  2013  წელი 

 

გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება  №№№№ 00005555----01/0201/0201/0201/02    
 

ბათუმიბათუმიბათუმიბათუმისსსს    ხელოვნებისხელოვნებისხელოვნებისხელოვნების    სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    უნივერსიტეტუნივერსიტეტუნივერსიტეტუნივერსიტეტისისისის        

აკადემიურიაკადემიურიაკადემიურიაკადემიური        თანამდებობებისთანამდებობებისთანამდებობებისთანამდებობების    დამტკიცებისდამტკიცებისდამტკიცებისდამტკიცების    შესახებშესახებშესახებშესახებ    

 

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

განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის,  

უნივერსიტეტის  წესდების  45-ე მუხლისა და აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 28 იანვრის       

№ 04-01/03 დადგენილების საფუძველზე 

 

წარმომდგენლობითმა   საბჭომ  გადაწყვიტა: 

 

1. დამტკიცდეს ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებო-

ბები,  თანახმად  დანართისა. 

 

2. გადაწყვეტილება  ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი     საბჭოსსაბჭოსსაბჭოსსაბჭოს    

                                                                    სპიკერისპიკერისპიკერისპიკერი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    თ. მეიშვილით. მეიშვილით. მეიშვილით. მეიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    



                                                                                                                                                                                                                                                სსიპსსიპსსიპსსიპ----ბათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლო    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი     საბჭოსსაბჭოსსაბჭოსსაბჭოს 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2013  2013  2013  2013  წლის წლის წლის წლის 07070707        თებერვლის თებერვლის თებერვლის თებერვლის     № № № № 00005555----01/001/001/001/02222        დადგენილების დადგენილების დადგენილების დადგენილების     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            დანართი დანართი დანართი დანართი     

            

    

სახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინო----ტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტი    

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი    

(1 სრული; 4 ასოცირებული - 1 ვაკანტური; 3 ასისტენტ-პროფესორი) 

1. დაზგური ხელოვნების მიმართულება - 1 სრული პროფესორი, 2 ასოცირებული  

პროფესორი, 1 ასისტენტ - პროფესორი. 

2. დიზაინის მიმართულება       -  2 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ -           

                                                                                           პროფესორი. 

3. არქიტექტურის მიმართულება       -  1 1 1 1 ასოცირებული პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ -                            

                                                                                          პროფესორი.                    

 

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი    

(1 სრული პროფესორი; 3 ასოცირებული პროფესორი; 1 ასისტენტ-პროფესორი)    

1 სრული პროფესორი, 3 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ - პროფესორი.  

        

კინოკინოკინოკინო----    ტეტეტეტელე ხელოვნების დეპარტამენტილე ხელოვნების დეპარტამენტილე ხელოვნების დეპარტამენტილე ხელოვნების დეპარტამენტი    

(1 სრული პროფესორი; 1 ასოცირებული - 1 პროფესორი)    

1.    რეჟისურის მიმართულება - 1 სრული პროფესორი. 

2.  კომპიუტერის მონტაჟი და გრაფკის მიმართულება - 1 ასოცირებული პროფესორი 

  

 

მუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტი    

კლავიშკლავიშკლავიშკლავიშიანი საკრავების  დეპარტამენტიიანი საკრავების  დეპარტამენტიიანი საკრავების  დეპარტამენტიიანი საკრავების  დეპარტამენტი    

(1 სრული პროფესორი; 2 ასოცირებული პროფესორი; 2 ასისტენტ-პროფესორი)    

1. საფორტეპიანო მიმართულება (სპეციალური ფორტეპიანო, სავალდებულო  

     ფორტეპიანო)  – 1 სრული  პროფესორი;   1 ასისტენტ–პროფესორი 

 

2. საკონცერტმაისტერო კლასისა და კამერული ანსამბლის  

                                                       მიმართულება – 2 ასოცირებული პროფესორი;  

                                                                                     1 ასისტენტ  - პროფესორი 

 

აკადემიური სიმღერისა და ესტრადის დეპარტამენტიაკადემიური სიმღერისა და ესტრადის დეპარტამენტიაკადემიური სიმღერისა და ესტრადის დეპარტამენტიაკადემიური სიმღერისა და ესტრადის დეპარტამენტი    

(3 სრული პროფესორი; 2 ასოცირებული პროფესორი; 2 ასისტენტ-პროფესორი) 

1. სოლო სიმღერის მიმართულებით–   2 სრული  პროფესორი; 1 ასოცირებული   

                                                                                      პროფესორი;   2 ასისტენტ– პროფესორი 
 

2. საოპერო მომზადების მიმართულებით  –   1 სრული  პროფესორი; 1 ასოცირებული                                                     

                                                                                     პროფესორი; 
 

 

 

 



 

 

სამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, საორკესტრო და აკადემიურისამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, საორკესტრო და აკადემიურისამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, საორკესტრო და აკადემიურისამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, საორკესტრო და აკადემიური    

    გუნდის დირიჟორობის  დეპარტამენტი გუნდის დირიჟორობის  დეპარტამენტი გუნდის დირიჟორობის  დეპარტამენტი გუნდის დირიჟორობის  დეპარტამენტი     

(1 სრული პროფესორი ; 1 ასოცირებული პროფესორი; 2 ასისტენტ-პროფესორი) 
1. სამუსიკო პედაგოგიკის მიმართულება   – 1  სრული  პროფესორი; 
 

2. მუსიკის თეორიის მიმართულებით   – 1 ასოცირებული პროფესორი 

3. საორკესტრო–ჩასაბერი მიმართულებით   – 1 ასისტენტ–პროფესორი  

4. მუსიკის პედაგოგიური პრაქტიკის მიმართულებით – 1 ასისტენტ–პროფესორი 

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი     

ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტიხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტიხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტიხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტი    

(1 სრული პროფესორი; 1 ასოცირებული პროფესორი; 1 ასისტენტ-პროფესორი) 

 

 1. კინოს ისტორიისა და თეორიის   მიმართულება     – 1  სრული  პროფესორი; 

 2. ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორიისა და  

                                               თეორიის  მიმართულება  – 1  ასოცირებული  პროფესორი; 
 

  3.  საზღვარგარეთის  ხელოვნების ისტორიისა და  

                                               თეორიის  მიმართულება   – 1   ასისტენტ–პროფესორი; 

 

ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტიზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტიზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტიზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი    
(1 სრული პროფესორი; 1 ასოცირებული პროფესორი) 

 

 1. კულტურის თეორიისა და ისტორიის, კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტისა და 

მუზეოლოგიის  მიმართულება  – 1  სრული  პროფესორი; 
 

2. უცხო ენის (ინგლისური) მიმართულებით  -  1 ასოცირებული პროფესორი 

 

    

    

სწორია:სწორია:სწორია:სწორია:    

    

    


