
ც ნ ო ბ ა 
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის  სტუდენტთა  დასაქმების შესახებ 
2013/2014 სასწავლო წელი 

                                                                                                                
# გვარი, სახელი სპეციალობა   კურსი სწავლები

ს დონე 
სად არის დასაქმებული  შენიშვნა 

19 კობალაძე მეგი  
 

დრამის  რეჟისურა   I   M ი. ჭავჭავაძის დრამატული თეატრი, 
მსახიობი 

 

20 დავითაძე თენგიზ 
 

დრამის  რეჟისურა II 
 

M მიწვეულია ხულოს სახ. დრამ. თეტრში 
სპექტაკლის დასადგმელად 

 

21 მაშავა ლევან  
  

დრამის  რეჟისურა II 
 

M ფოთის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, ტექ-რეჟისორი 

 

22 ბურდული მარინა  დრამის  რეჟისურა II 
 

M  ი. ჭავჭავაძის დრამატული თეატრი, 
მსახიობი 

 

23 ქათამაძე ოთარ  
 

დრამის  რეჟისურა II 
 

M ი. ჭავჭავაძის დრამატული თეატრი, 
მსახიობი 

 

24 კუპრეიშვილი ერეკლე  
 

მხატვრული 
ტელეფილმების  
 რეჟისურა   

I M აჭარის ტელევიზია, ოპერატორი  

25 ლეჟავა ავთანდილ  
 

მხატვრული 
ტელეფილმების  
 რეჟისურა   

I  M მაღაზიის სარეკლამო მენეჯერი  

26 ქავთარაძე ამირან   მხატვრული 
ტელეფილმების  
 რეჟისურა    

I M აჭარის ტელევიზია, გადაცემა „დილის 
ტალღა„ 
 

 

27 ბეჟანიძე ნინო  მხატვრული 
ტელეფილმების  
 რეჟისურა    

I I M ტელევიზია „25 არხი“  

28 ფუტკარაძე ელიზბარ  მხატვრული 
ტელეფილმების  

I I M მაღაზიათა ქსელები, მენეჯერი  



 რეჟისურა    
28 ჩიკაშუა მაკა  

 
ტექსტილის დიზაინი  
 

II  M სკოლის  მასწავლებელი  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ც ნ ო ბ ა 
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

მუსიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა  დასაქმების შესახებ 
2013/2014 სასწავლო წელი 

                                                                                                                
# გვარი, სახელი სპეციალობა   კურსი სწავლები

ს დონე 
სად არის დასაქმებული  შენიშვნა 

35 ბერიძე მარიანა აკადემიური სიმღერა I M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური 
 ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

 

36 დონდუა ხათუნა აკადემიური სიმღერა I M ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული 
სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მსახიობი; 
საოპერო სტუდიის სოლისტი 

 

37 ფირცხალაიშვილი მარიამ აკადემიური სიმღერა I M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი 
- საოპერო სტუდიის სოლისტი 

 

38 ხილაძე გვანცა აკადემიური სიმღერა I M ბათუმის მერიის ხელოვნებისა და 
კულტურის ცენტრის ქალთა ვოკალური 
ანსამბლი - მსახიობი 

 

39 ხურციძე აბესალომ (შ.ს.) აკადემიური სიმღერა I M   

40 მახარაძე მარიამ ფორტეპიანო I M   

41 სურმანიძე სალომე ფორტეპიანო  I M აჭარის ტელევიზია  

42 წულაძე თინათინ ფორტეპიანო II M   

43 გოგიჩაიშვილი მაია აკადემიური სიმღერა II M   

44 კონცელიძე ნათელა აკადემიური სიმღერა II M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი 
- საოპერო სტუდიის სოლისტი 

 

45 ჩიჩუა ნათია აკადემიური სიმღერა II M  ფერიის წმინდა მატათა მოციქულის 
სახელობის საბავშვო ბაღი - მუსიკის 
პედაგოგი 

 

46 ხაჯიშვილი ხათუნა აკადემიური სიმღერა II M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი 
- საოპერო სტუდიის სოლისტი; 
ტურისტული სააგენტო Ffor travel”, ბიზნეს 
კვლევისა და კონსულტაციის სააგენტო 

 



“Mbcons” 
47 ჯიქია ტანია აკადემიური სიმღერა II M ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული 

სახელმწიფო კაპელა- გუნდის მსახიობი; 
საოპერო სტუდიის სოლისტი 

 

48 ჟღენტი ირმა აკადემიური სიმღერა II M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი 
- საოპერო სტუდიის სოლისტი 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ც ნ ო ბ ა 

 
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების  ფაკულტეტის 

2012/2013 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ 
 
N გვარი, სახელი სწავლების 

დონე 
სად არის დასაქმებული შენიშვნა 

10 ლომთათიძე ალექსანდრე  M ცეკვის ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი  
11 ჩართოლანი ზურაბ   M ბათუმის მერიის სამსახური  
12 ბერიძე თამარი 

 
M ხელოვნების უნივერსიტეტი, პედაგოგი  

13 ბერიძე ომარი M ხელოვნების უნივერსიტეტი, პედაგოგი.  
აჭარის ტელევიზია 
 

 

14 ზვიად თურმანიძე  M კერძო სტუდია ,,ბი-ემ-სი“-პედაგოგი  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ც ნ ო ბ ა 

 
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტის 

2012/2013 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ 
 
N გვარი, სახელი სწავლების 

დონე 
სად არის დასაქმებული შენიშვნა 

1 ბერიძე ნინო B ქედის სამუსიკო სკოლა - ფორტეპიანოს 
პედაგოგი 

 

2 ლატარია ხატია B ჩხოროწყუს სამუსიკო სკოლა -
ფორტეპიანოს პედაგოგი 
გულრიფშის №10 სჯარო სკოლა - მუსიკის 
საგნის მასწავლებელი 

 

3 მახარაძე მარიამ B  სწავლას აგრძელებს 
მაგისტრატურაში 

4 ყატაშვილი ვლადიმერ B  სწავლას აგრძელებს კიევის 
გლიერის სახელმწიფო მუსიკის 
უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 

5 წერეთელი მარიკა B ბათუმის მუსიკალური ცენტრის 
 სიმფონიური ორკესტრი - მსახიობი 

 

6 ბერიძე მარიანა B ბათუმის მუსიკალური ცენტრი სწავლას აგრძელებს 
მაგისტრატურაში 

7 დონდუა ხათუნა B ბათუმის მუსიკალური ცენტრი სწავლას აგრძელებს 
მაგისტრატურაში 

8 ფირცხალაიშვილი მარიამ B ბათუმის მუსიკალური ცენტრი სწავლას აგრძელებს 
მაგისტრატურაში 

9 ხილაძე გვანცა B ბათუმის მერიის ხელოვნებისა და 
კულტურის ცენტრის ქალთა ვიკალური 
ანსამბლი - მსახიობი 

სწავლას აგრძელებს 
მაგისტრატურაში 

10 მჟავანაძე ლიური M ახალშენის მუსიკალური სკოლა  



11 ნიშნიანიძე ნინო M ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 
უნივერსიტეტი - კონცერტმაისტერი 

 

12 ცისკარიძე ინგა M მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის 
ხელოვნების სკოლა - ფორტეპიანოს 
პედაგოგი  

 

13 ჯინჭარაძე რუსუდან M ზ.ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო 
თერთმეტწლედი - ფორტეპიანოს 
პედაგოგი; საბალეტო სკოლა - 
კონცერტმაისტერი 

 

14 ჟღენტი მაია M ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური 
ცენტრი - საოპერო სტუდიის სოლისტი 

 

15 კრავეიშვილი გიორგი M  სწავლას აგრძელებს თბილისის 
ვ.სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო 
კონსერვატორიის 
დოქტორანტურაში 

 
 


