
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ----    

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

  

         

ქქქქ. . . . ბათუმი                                                                                        ბათუმი                                                                                        ბათუმი                                                                                        ბათუმი                                                                                        20202020    ივლისი  ივლისი  ივლისი  ივლისი  2011 2011 2011 2011 წწწწ....    

ბრძანება ბრძანება ბრძანება ბრძანება 1111    84848484    

 

                სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში ივერსიტეტში ივერსიტეტში ივერსიტეტში     

2011 2011 2011 2011 წლის წლის წლის წლის 27 27 27 27 ივნისს ჩატარებული კონცერტისათვის ქუთაისის სამუსიკო ივნისს ჩატარებული კონცერტისათვის ქუთაისის სამუსიკო ივნისს ჩატარებული კონცერტისათვის ქუთაისის სამუსიკო ივნისს ჩატარებული კონცერტისათვის ქუთაისის სამუსიკო 

კოლეჯის სტუდენტებსა და პროფესორკოლეჯის სტუდენტებსა და პროფესორკოლეჯის სტუდენტებსა და პროფესორკოლეჯის სტუდენტებსა და პროფესორ----მასწავლებელებზე მადლობის მასწავლებელებზე მადლობის მასწავლებელებზე მადლობის მასწავლებელებზე მადლობის 

გამოცხადებისა  და სერთიფიკატების გადაცემის შესახებგამოცხადებისა  და სერთიფიკატების გადაცემის შესახებგამოცხადებისა  და სერთიფიკატების გადაცემის შესახებგამოცხადებისა  და სერთიფიკატების გადაცემის შესახებ    

    

    
,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლის, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22 მუხლის პირველი პუნქტის, 

მუსიკის ფაკულტეტის დეკანის ლ. ჭელიძის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე 

ვბრძანებ: 

  

1. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს 

გამოეცხადოთ მადლობა 2011 წლის 27 ივნისს ხელოვნების უნივერსიტეტის მუსიკის 

ფაკულტეტზე ჩატარებული კონცერტისათვის და გადაეცეთ სერთიფიკატები, 

თანახმად დანართისა.  

2. სტუდენტთა მომსახურების განყოფილებამ უზრუნველყოს სერთიფიკატების 

მომზადება და გაფორმება. 

3. აღნიშნული ბრძანებით იხელმძღვანელონ სასწავლო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტმა, სტუდენტთა მომსახურების განყოფილებამ და შესაბამისმა 

ფაკულტეტმა. 

4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროში (ქ. თბილისი, 

სანაპიროს ქუჩა 1 4) 

5. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 
    

                                                                                                                                                    

 

              რექტორირექტორირექტორირექტორი, , , , პროფესორი                                                ეპროფესორი                                                ეპროფესორი                                                ეპროფესორი                                                ე. . . . მესხია               მესხია               მესხია               მესხია                       

        
    

    

    

    

    

    



    

    

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო     

                                                            უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტის რექტორის  ს რექტორის  ს რექტორის  ს რექტორის  2011  2011  2011  2011  წლის  წლის  წლის  წლის      

                                                            20  20  20  20  ივლისის  ივლისის  ივლისის  ივლისის  184  84  84  84  ბრძანებისბრძანებისბრძანებისბრძანების    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            დანართი  დანართი  დანართი  დანართი  11111    
    

ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის     

სტუდენტთა სიასტუდენტთა სიასტუდენტთა სიასტუდენტთა სია    

    

1. გენებაშვილი ქეთევან   + კ. (ფ/პ)  

2. გორდაძე ქრისტინე  + + კ. (ფ/პ) 

3. დეკანოსიძე თეონა   +| კ. (აკად. სიმღერა)      

4. თევდორაძე გივი   + +  კ. (აკად. სიმღერა)      

5. თხელიძე დავითი   +  კ. (აკად. სიმღერა)      

6. კოსტავა ბექა   + +  კ. (აკად. სიმღერა)      

7. კოსტავა სალომე   + +  კ. (გუნდის დირ.)      

8. მოსიაშვილი ნათია   + +  კ. (აკად. სიმღერა)      

9. ჟორჟოლიანი თეონა  + კ. (ფ/პ) 

10. სანიკიანი თინათინი  +  კ. (გუნდის დირ.)      

11. ფორჩხიძე მარიამ   + + კ. (ფ/პ) 

12. ქელეხსაევა მარია   +  კ. (აკად. სიმღერა)      

13. ქუთათელაძე თეონა  + +  კ. (აკად. სიმღერა)        

14. შათირიშვილი თეონა  + კ. (ფ/პ) 

15. შალიკაშვილი ნინო  + +  კ. (გუნდის დირ.)       

16. ჩანათძე შორენა   + + კ. (ფ/პ) 

17. ჩომახიძე მაგდა   + +  კ. (აკად. სიმღერა)      

18. ხუჯაძე მარი    + კ. (ფ/პ) 

19. ჯალაღანია ენძელა   + კ. (ფ/პ)- 

20. მამარდაშვილი ანა   მე-10 კლ. მოსწ. 

21. ბიბილეიშვილი სოფიო  + +  კ. სტუდენტი 

22. კეთილაძე ნათია    + +  კ. სტუდენტი 

23. ნუცუბიძე ირაკლი    + +  კ. სტუდენტი 

24. გრძელიშვილი ბესიკ  + +  კ. სტუდენტი 

25. წივწივაძე თეონა   +| კ. სტუდენტი  

26. ჩარგაზია ემილ    + +  კ. სტუდენტი 

27. ადამია ბადრი   + +  კ. სტუდენტი 

28. ტაბატაძე გიორგი   + +  კ. სტუდენტი 

29. ხურციძე აბესალომ  + +  კ. სტუდენტი 

 

    

    

    

    

    



    
სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო     

                                                            უნივერსიტეტის რექტორის  უნივერსიტეტის რექტორის  უნივერსიტეტის რექტორის  უნივერსიტეტის რექტორის  2011  2011  2011  2011  წლის წლის წლის წლის     

                                                            20 20 20 20 ივლისის  ივლისის  ივლისის  ივლისის  184  84  84  84  ბრძანებისბრძანებისბრძანებისბრძანების    

    

დანართი  დანართი  დანართი  დანართი  12222    

    

ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯისქუთაისის სამუსიკო კოლეჯისქუთაისის სამუსიკო კოლეჯისქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის    

                პრპრპრპროფესოროფესოროფესოროფესორ----მასწავლებელთა სიამასწავლებელთა სიამასწავლებელთა სიამასწავლებელთა სია    

    

1. გიგაური ია   -  ასოცირებული პროფესორი 

2. მოწონელიძე გიული - ასოცირებული პროფესორი 

3. ლომთაძე გიორგი   - პროფესორი 

4. კუხიანიძე ირინე  - ასოცირებული პროფესორი 

5. თოდუა ციცინო  - პროფესორი 

6. ქურიძე ლილე   - კონცერტმაისტერი  

7. ჭურღულია ანატოლი - პროფესორი 

8. ჭურღულია ოლღა  - ასოცირებული პროფესორი 

9. ჭანტურია მეგი  - კონცერტმაისტერი 

10. კუბლაშვილი რამაზ - ასოცირებული პროფესორი 

11. კვერნაძე ნანა   - ასოცირებული პროფესორი 

12. დადიანი მანანა  - კონცერტმაისტერი         

       

 

 

 

 

 
    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


