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ბრძანება

 

ქ.თბილისი

 სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების კომისიის შესახებ

საქართველოს კანონის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 22-ე მუხლის, სსიპ -

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის

წესდების მე-14 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო

კონსერვატორიაში სამაგისტრო პროგრამაზე „კომპოზიცია“ 2020-2021 სასწავლო

წლის მისაღები გამოცდის/ შემოქმედებითი ტურის ჩატარების მიზნით შეიქმნას

საგნობრივი შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 სპეციალობა:

ზურაბ ნადარეიშვილი /პროფ./

გიორგი შავერზაშვილი /პროფ./

მარიკა ნადარეიშვილი /ასოც. პროფ./

 2. სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო

კონსერვატორიაში სამაგისტრო პროგრამაზე „მუსიკისმცოდნეობა“ 2020-21

სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების/ შემოქმედებითი ტურების ჩატარების

მიზნით შეიქმნას საგნობრივი შემფასებელი კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

 კოლოკვიუმი (ეთნომუსიკოლოგია)

ნატალია ზუმბაძე /პროფ./

მარინა ქავთარაძე /პროფ./

მარიკა ნადარეიშვილი /ასოც. პროფ./

 სპეციალობა (ეთნომუსიკოლოგია)

ნატალია ზუმბაძე /პროფ./

ოთარ კაპანაძე /ასისტ. პროფ./
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დავით შუღლიაშვილი /მოწვ./

 სპეციალობა (მუსიკის თეორია)

თამარ ჩხეიძე /ასოც. პროფ./  

მარიკა ნადარეიშვილი /ასოც. პროფ./

რუსუდან თაბაგარი /ასისტ. პროფ./

 3. გამოცდები ჩატარდეს საერთო სამაგისტრო გამოცდების წინასწარი შედეგების

საფუძველზე;

4. გამოცდები ჩატარდეს დისტანციური ფორმატით:

ა) კომისიის წევრები დაესწრონ დისტანციურად;

ბ) მაგისტრანტობის კანდიდატები სპეციალობებზე - მუს.თეორია და კომპოზიცია

გამოცხადდნენ კონსერვატორიაში; ხოლო სპეციალობაზე ეთნომუსიკოლოგია -

დისტანციურად, მონიტორინგით გამოცდის   მსვლელობისას (საფუძველი:

აპლიკანტის საკარანტინე ზონაში - სვანეთის რეგიონში ყოფნა);

5. შემოქმედებითი ტურების შედეგების გასაჩივრების მიზნით შეიქმნას სააპელაციო

კომისია:

თავმჯდომარე – ნათია ბოკუჩავა

6. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს შესაბამის

სტრუქტურულ  ერთეულებსა და პირებს (სასწავლო დეპარტამენტს, კომპოზიციისა

და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანს და მდივანს).

7. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

8. ბრძანება განთავსდეს კონსერვატორიის ვებ-გვერდზე www.tsc.edu.ge

9. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: დ.

აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6) 1 (ერთი) თვის ვადაში.
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