
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტი 

  

      

ქ. ბათუმი                                                                                         18  სექტემბერი   2013 წ. 

  

ბრძანება 1 01- 08/45 
 

ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლისათვის  

მაგისტრატურაში მისაღები  საგნობრივი და სააპელაციო კომისიებისა და 

საგამოცდო ვადების განსაზღვრის  შესახებ  
 

,,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 2013-2014 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო 

პროგრამებზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღების წესის“ დამტკიცების შესახებ 

აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 მარტის 1 04-01/16  დადგენილების, სახვითი, სასცენო და 

კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის მ. ჯორბენაძის, მუსიკის ფაკულტეტის 

დეკანის ლ. ჭელიძისა და განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანის მ. ჭიჭილეიშვილის  მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

ვბრძანებ:   

 

1.  დამტკიცდეს სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტზე 

მაგისტრატურაში მისაღები  2013-2014 სასწავლო წლის საგნობრივი კომისიები: 

 

სპეციალობა - მხატვრული ტელეფილმის რეჟისურა 

 

ზაზა ხალვაში    - სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

            ზურაბ ქავთარაძე    - ასოცირებული პროფესორი, წევრი 

            მანანა სულაბერიძე   - უფროსი მასწავლებელი, წევრი 

 

სპეციალობა - რეჟისურა (დრამის რეჟისურა) 

 

ვლადიმერ ბიბილეიშვილი  - ასოც. პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

თამაზ ბოლქვაძე    - სრული პროფესორი, წევრი 

            მანანა სულაბერიძე    -  უფროსი მასწავლებელი, წევრი 

        

   2. დამტკიცდეს სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტზე 

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ჩატარების განრიგი:  

 

სპეციალობა - მხატვრული ტელეფილმების რეჟისურა, 23 სექტემბერი 10.00 საათი.  

სპეციალობა - რეჟისურა (დრამის რეჟისურა), 23 სექტემბერი 10.00 საათი.  

 



 

 

3.  დამტკიცდეს მუსიკის ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში მისაღები  2013-2014 

სასწავლო წლის საგნობრივი კომისიები: 

 

სპეციალობა - ფორტეპიანო 

 

ლალი ჭელიძე    - სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

მედეა შალაძე    - ასისტენ- პროფესორი, წევრი 

            ლიანა მელია     -   წევრი 

                        

სპეციალობა - აკადემიური სიმღერა 

 

მურმან მახარაძე   - ასოც. პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

            მამუკა ალაფიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი, წევრი 

            ნათელა ხომერიკი   - ასისტენ- პროფესორი, წევრი 

 

სპეციალობა - ეთნომუსიკოლოგია 

 

ლალი ჭელიძე   - სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

ხათუნა მანაგაძე    - სრული პროფესორი,  წევრი 

            ედნარ ქიქავა    - მოწვეული უფროსი მასწავლებელი, წევრი 

             

  4. დამტკიცდეს მუსიკის ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების 

ჩატარების განრიგი:  

 

სპეციალობა - ფორტეპიანო, 23 სექტემბერი 10.00 საათი; 

სამაგისტრო პროგრამის შესრულება, კოლოქვიუმი. 

 

სპეციალობა - აკადემიური სიმღერა, 23 სექტემბერი 16.00 საათი; 

სამაგისტრო პროგრამის შესრულება, კოლოქვიუმი. 

 

სპეციალობა - ეთნომუსიკოლოგია 23 სექტემბერი 12.00 საათი; 

ეთნომუსიკოლოგია (სპეციალობა). 

 

            5. დამტკიცდეს განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკუ-

ლტეტზე მაგისტრატურაში მისაღები  2013-2014 სასწავლო წლის საგნობრივი კომისია: 

 

სპეციალობა - ხელოვნების მენეჯმენტი 

 

ერმილე მესხია    - სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

მაია ჭიჭილეიშვილი    - სრული პროფესორი, წევრი 

სოფო თავაძე    - ასოცირებული პროფესორი, წევრი 

 

 

 



 

             6. დამტკიცდეს განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის ჩატარების განრიგი:  

 

სპეციალობა - 20 სექტემბერი 16.00 საათი.  

 

        7. დამტკიცდეს უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2013-2014 სასწავლო წლის 

მისაღები  სააპელაციო კომისია:  

 

თამილა მეიშვილი    - ასოც. პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

თამაზ ცერიაშვილი   - სრული პროფესორი, წევრი 

            რატი ჩიბურდანიძე   - ასისტენტ-პროფესორი, წევრი 

            ნატო ცქვიტინიძე    - უფრ. მასწავლებელი, წევრი 

            შოთა გუჯაბიძე    - მოწვეული მასწავლებელი, წევრი 

 

        8. ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და საინფორმაციო დაფებზე. 

 

       9.  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქართვე-

ლოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში (ქ. თბილისი, სანაპიროს  ქ. № 4). 

 

    10.  ბრძანება ამოქმედდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

        რექტორი,  პროფესორი                                                                    ე. მესხია 
 

 

 

 


