
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტი 

       

  ქ. ბათუმი                                                                                               17  სექტემბერი 2014 წ. 

  

ბრძანება 1 01- 08/66 
 

ხელოვნების უნივერსიტეტში 2014-2015 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 2014-2015 სასწავლო წლისათვის 

სამაგისტრო პროგრამებზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღების წესის“ დამტკი-

ცების შესახებ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 მარტის 1 04-01/09  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 მაგისტრატურაში მისაღები 2014-2015 სასწავლო წლის საგნო-

ბრივი კომისიები: 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

საგანმანათლებლო პროგრამა - დიზაინი (ტექსტილის დიზაინი) 

ქეთევან ვაჩეიშვილი - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

დიანა თალაკვაძე - ასოცირებული პროფესორი, წევრი 

ბექა ბოლქვაძე - ასისტენტ-პროფესორი, წევრი    

 

მუსიკის ფაკულტეტი 

საგანმანათლებლო პროგრამა - სამუსიკო შემსრულებლობა (ფორტეპიანო) 

ირინა ხერჟ - ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე 

თეა გოგოტიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი, წევრი 

ნინო ჩაიძე -   ასოცირებული პროფესორი, წევრი    

            

საგანმანათლებლო პროგრამა  - სამუსიკო შემსრულებლობა (აკადემიური 

სიმღერა) 

მამუკა ალაფიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

მურმან მახარაძე -  პროფესორი, წევრი 

ზაზა ხამათაშვილი - ასისტენ-პროფესორი, წევრი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა  - სამუსიკო შემსრულებლობა (საორკესტრო) 

მამუკა ალაფიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

ზაურ გოგოტიშვილი -  მოწვეული სპეციალისტი, წევრი 

 თემურ შალვაშვილი - მოწვეული უფროსი მასწავლებელი, წევრი 



განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ  

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ხელოვნების თეორია და ისტორია 

(ხელოვნებათმცოდნეობა) 

ერმილე მესხია - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

მაია ჭიჭილეიშვილი - პროფესორი, წევრი 

რატი ჩიბურდანიძე - ასოცირებული პროფესორი, წევრი 

 

2. დამტკიცდეს მაგისტრატურაში შემოქმედებითი ტური/ტურების ჩატარების 

განრიგი:  

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

საგანმანათლებლო პროგრამა - დიზაინი (ტექსტილის დიზაინი) 23 სექტემბერი, 

11.00 საათი.  

მუსიკის ფაკულტეტი 

საგანმანათლებლო პროგრამა - სამუსიკო შემსრულებლობა (ფორტეპიანო) 20 სე- 

ქტემბერი, 10.00 საათი; 

საგანმანათლებლო პროგრამა - სამუსიკო შემსრულებლობა (აკადემიური 

სიმღერა) 20 სექტემბერი, 13.00 საათი; 

საგანმანათლებლო პროგრამა - სამუსიკო შემსრულებლობა (საორკესტრო) 20 სე-

ქტემბერი, 11.00 საათი. 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ  

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სპეციალობა - 23 სექტემბერი, 15.00 საათი.  

 

3. დამტკიცდეს მაგისტრატურაში 2014-2015 სასწავლო წლის მისაღები  სააპელა-

ციო კომისია:  

სერგო გოგოლაძე - ასოც. პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე 

გულნარა ახვლედიანი - უფროსი მასწავლებელი, წევრი 

ინგა ხალვაში - ასოცირებული პროფესორი, წევრი 

 

          4. აღნიშნული ბრძანებით იხელმძღვანელონ სასწავლო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტმა,  საქმის წარმოების სამსახურმა და შესაბამისმა ფაკულტეტებმა. 

          5. ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და საინფორმაციო 

დაფებზე. 

6.  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქა-

რთველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში (ქ. თბილისი, სანაპიროს  

ქ. № 4). 

7.  ბრძანება ამოქმედდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

     რექტორი,  პროფესორი                                       ე. მესხია 


