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ბრძანება ბრძანება ბრძანება ბრძანება 1111    88888888 
    

ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტშიიიი    2011201120112011----2012012012012222    სასწავლო წლის  სასწავლო წლის  სასწავლო წლის  სასწავლო წლის  

მაგისტრატურაში მისაღები  საგნობრივი  და სააპელაციო კომისიებისმაგისტრატურაში მისაღები  საგნობრივი  და სააპელაციო კომისიებისმაგისტრატურაში მისაღები  საგნობრივი  და სააპელაციო კომისიებისმაგისტრატურაში მისაღები  საგნობრივი  და სააპელაციო კომისიებისაააა    

და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის     შესახებშესახებშესახებშესახებ        
 

 

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

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის, 

,,ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლისათვის 

სამაგისტრო პროგრამებზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღების წესის“ დამ-

ტკიცების შესახებ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 26 ივლისის 1    65 დადგენილების, 
სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის 

შემსრულებლის მ. ჯორბენაძის, მუსიკის ფაკულტეტის დეკანის ლ. ჭელიძისა და 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მ. 

ჭიჭილეიშვილის მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე ვბრძანებ:   

 

1. სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნებისა და განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  სამაგისტრო 

პროგრამებზე მისაღები აბიტურიენტების რეგისტრაციის ვადა გაგრძელდეს 2011 

წლის 20 სექტემბრამდე. 

2. . . .  დამტკიცდეს მაგისტრატურაში მისაღები  2011-2012 სასწავლო წლის 

საგნობრივი კომისიები: 

 

I. I. I. I. სახვითისახვითისახვითისახვითი, , , , სასცენო და კინოსასცენო და კინოსასცენო და კინოსასცენო და კინო----ტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტი    

    

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    ტექსტილის დიზაინიტექსტილის დიზაინიტექსტილის დიზაინიტექსტილის დიზაინი    

ვახტანგ ბესელია -  ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:       ქეთევან ვაჩეიშვილი  -  ასოცირებული პროფესორი; 

     მაია გერსამია  - ასოცირებული პროფესორი. 

 

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    მხატვრული ტელფილმის რეჟისურამხატვრული ტელფილმის რეჟისურამხატვრული ტელფილმის რეჟისურამხატვრული ტელფილმის რეჟისურა    

ზაზა ხალვაში -  სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:  ნატო ცქვიტინიძე -  უფროსი მასწავლებელი; 

როინ დვალი - მასწავლებელი. 

 

    



სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    დრამის რეჟისურადრამის რეჟისურადრამის რეჟისურადრამის რეჟისურა::::    

ვლადიმერ ბიბილეიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავ-

მჯდომარე, 

წევრები:       თამაზ ბოლქვაძე - სრული პროფესორი; 

                       მერაბ ლებანიძე  - ასოცირებული პროფესორი. 

 

II. II. II. II. მუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტი    

    

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    ფორტეპიანოფორტეპიანოფორტეპიანოფორტეპიანო    

ირინა ხერჟი  - სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:       ნინო ჩაიძე  -  ასოცირებული პროფესორი; 

                       თეა გოგოტიშვილი - ასოცირებული პროფესორი. 

 

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    აკადემიური სიმღერააკადემიური სიმღერააკადემიური სიმღერააკადემიური სიმღერა    

თამაზ  ცერიაშვილი  - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:     ნოდარ ვარშანიძე - სრული პროფესორი; 

მურმან მახარაძე  - ასოცირებულიპროფესორი. 

 

სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    ეთნომუსიკოლოგიაეთნომუსიკოლოგიაეთნომუსიკოლოგიაეთნომუსიკოლოგია    

ხათუნა მანაგაძე  - ასოცირებული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:  ნინო მახარაძე - მოწვეული სპეციალისტი, მუსიკოლოგიის 

აკადემიური დოქტორი; 

ანა დუმბაძე - უფროსი მასწავლებელი. 

 

 თეორიულ საგნებში თეორიულ საგნებში თეორიულ საგნებში თეორიულ საგნებში     

ხათუნა მანაგაძე  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:        ლელა თავდგირიძე   -  მოწვეული სრული პროფესორი; 

                        ედნარ ქიქავა - მოწვეული უფროსი მასწავლებელი. 

 

III.III.III.III.    განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების, , , , ჰჰჰჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი    

 

 სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა სპეციალობა ----    ხელოვნებათცოდნეობახელოვნებათცოდნეობახელოვნებათცოდნეობახელოვნებათცოდნეობა    

მაია ჭიჭილეიშვილი  - სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:        სოფო თავაძე - ასოცირებული პროფესორი; 

რატი ჩიბურდანიძე - ასისტენტ-პროფესორი.    

 

3.... დამტკიცდეს მაგისტრატურაში 2011-2012 სასწავლო წლის მისაღები  

სააპელაციო კომისიები: 

    

I. I. I. I. სახვითისახვითისახვითისახვითი, , , , სასცენო და კინოსასცენო და კინოსასცენო და კინოსასცენო და კინო----ტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტი    

ნინო ნიჟარაძე  - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე,  

წევრები:         ზურაბ ქავთარაძე - ასოცირებული პროფესორი; 

                         ომარ ბერიძე - ასისტნტ-პროფესორი. 

  

    

    



II. II. II. II. მუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტი    

ნატალია გოგოტიშვილი - მოწვეული მასწავლებელი,  კომისიის თავმჯდომარე  

წევრები:           ინგა ბოცვაძე  -  ასისტენტ-პროფესორი; 

                           ნათელა ხომერიკი - ასისტენტ-პროფესორი. 

 

IIIIIIIII.I.I.I.    განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების, , , , ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი    

გულნარა გორგილაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე, 

წევრები:         ნინო ინაიშვილი - უფროსი მასწავლებელი; 

 თემურ კეჟერაძე - უფროსი მასწავლებელი. 

 

4. დამტკიცდეს მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ჩატარების განრიგი:  

 

I. I. I. I. სახვითისახვითისახვითისახვითი, , , , სასცენო და კინოსასცენო და კინოსასცენო და კინოსასცენო და კინო----ტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტი    

  სპეციალობა - ტექსტილის დიზაინი, 23 სექტემბერი, 11.00 საათი; 

სპეციალობა - მხატვრული ტელეფილმის რეჟისურა, 26 სექტემბერი, 11.00 საათი;   

  სპეციალობა - დრამის რეჟისურა,  27 სექტემბერი, 11.00 საათი.  

 

II. II. II. II. მუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტი    

სპეციალობა - ფორტეპიანო, 15 სექტემბერი 10.00 საათი; 

ზოგადი პედაგოგიკა, 19 სექტემბერი 10.00 საათი.  

 

სპეციალობა - აკადემიური სიმღერა, 15 სექტემბერი 10.00 საათი; 

ზოგადი პედაგოგიკა, 19 სექტემბერი 10.00 საათი.  

 

სპეციალობა - ეთნომუსიკოლოგია, 20 სექტემბერი 10.00 საათი; 

ზოგადი პედაგოგიკა, 19 სექტემბერი 10.00 საათი. 

 

III.III.III.III.    განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების, , , , ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი    

სპეციალობა - ხელოვნებათმცოდნეობა, 26 სექტემბერი, 11.00 საათი. 

 

5. 2011-2012 სასწავლო წელი მაგისტრატურაში დაიწყოს 2011 წლის 03 

ოქტომბერს. 

6. ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

7. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში 

საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვისა სამინისტროში (ქ. თბილისი, 

სანაპიროს  ქ. № 4). 

8.  ბრძანება ამოქმედდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 
 

                                რექტორირექტორირექტორირექტორი, , , , პროფესორი                                                                    პროფესორი                                                                    პროფესორი                                                                    პროფესორი                                                                    ეეეე. . . . მესხიამესხიამესხიამესხია    
 


