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ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სპეციალისტთა 

მომზადებისა და გადამზადების ღონისძიებათა გეგმა 

 

 

№ შესასრულებელი საკითხი 
შესრულების 

ვადები 
დაფინანსების სახე 

 

I. სემინარები აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადამზადებისათვის 

 

1.1 

სემინარები დეპარტამენტების სპეციალისტებისა და 

ფაკულტეტების მდივნებისათვის დიპლომის დანართის შევსების 

თემაზე 

2019 წ. - 

1.2 
სემინარები აკადემიური პერსონალისათვის  რეესტრის წარმოების 

თემაზე 
2019 წ. - 

1.3 

სემინარები აკადემიური პერსონალისათვის  პროგრამისა და 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების რუკის,  შეფასების გეგმისა 

და ანალიზის თემაზე 

2019 წ. - 

1.4 
სემინარები აკადემიური პერსონალისათვის  სწავლება-სწავლის 

მეთოდების თემაზე 
2019 წ. - 

1.5 
სემინარები აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების 

განხორციელების თემაზე 
2019 წ. - 

1.6 
სემინარი ან მივლინება ქ. თბილისში კარიერული განვითარების 

მხარდაჭერის პროგრამის მომზადების მიზნით 
2020 წ. შრომის ანაზღაურება/ მივლინება 

1.7 
სემინარები აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის  

ელექტრონული საქმისწარმოების თემაზე 
2019-2020 წწ. შრომის ანაზღაურება 

1.8 
სემინარები დეპარტამენტების სპეციალისტებისა და 

ფაკულტეტების მდივნებისათვის რეესტრის წარმოების თემაზე 
2019-2020 წწ. შრომის ანაზღაურება 

1.9 
სემინარი პროგრამებისა და უნივერსიტეტის 

ინტერნაციონალიზაციისათვის მომზადების თემაზე 
2019 წ. 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

 

1.10 

სემინარები ბიბლიოთეკის თანამშრომელთათვის ელექტრონული 

კატალოგებისა  და სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების 

მომზადების თემაზე 

2019-2025 წწ. შრომის ანაზღაურება 

1.11 პერსონალის მომზადება ინგლისურ ენაში 2019-2025 წწ. შრომის ანაზღაურება 



 

II.  აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

2.1 მეტყველების მასწავლებლის გადამზადება 2020-2021 წწ. მივლინებისა და შრომის ანაზღაურების ხარჯები 

2.2 სასცენო მოძრაობისა და რიტმიკის მასწავლებლის გადამზადება 2020-2021 წწ. მივლინებისა და შრომის ანაზღაურების ხარჯები 

2.3 ფარიკაობის საგნის მასწავლებლის გადამზადება 2021-2022 წწ. მივლინებისა და შრომის ანაზღაურების ხარჯები 

2.4 აკადემიური შვებულების გამოყენება 2019-2025 წწ. შრომის ანაზღაურების ხარჯები 

2.5 გამოცდილი პერსონალის მენტორობა დამწყებ პერსონალთან 2019-2025 წწ. - 

2.6 

უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობა: 

საქართველოსა და უცხოეთის პარტნიორი უნივერსიტეტების 

პროფესორების მოწვევა მასტერკლასების ჩასატარებლად 

2019-2025 წწ. მივლინებისა და შრომის ანაზღაურების ხარჯები 

 

III. აკადემიური პერსონალის პროფესიული მომზადება 

 

3.1 
ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამისათვის 

სპეციალისტის მომზადება 
2020-2023 წწ. მივლინება და სწავლის საფასური 

3.2 
კულტურის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამისათვის 

სპეციალისტის მომზადება 
2021-2023 წწ. მივლინება და სწავლის საფასური 

3.3 
კულტურული ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამისათვის 

სპეციალისტის მომზადება 
2022-2025 წწ. მივლინება და სწავლის საფასური 

3.4 ეთნომუსიკოლოგიის მიმართულებით სპეციალისტის მომზადება 2021-2023 წწ. მივლინება და სწავლის საფასური 

 

IV. დამხმარე-ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის პროფესიული მომზადება 

 

4.1 
ინსტრუმენტების ამწყობი ახალგაზრდა კადრის შერჩევა და 

მომზადება 
2020-2021 წწ. შრომის ანაზღაურება/ მივლინება 

4.2 გათბობა-კონდიცირების სისტემის სპეციალისტის გადამზადება 2020 წ. - 

 

 

 


