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ბრძანება

 

საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების შესახებ” 22-ე მუხლის, საქართველოს კულტურისა

და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლის

მე-9 და მე-12 პუნქტების საფუძველზე:

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1.     სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2021-2022

სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები

მოთხოვნების მოსამზადებლად შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი;

2.     სამუშაო ჯგუფში მუშაობა დაევალოს შემდეგ შემადგენლობას:

 -   თეა ბუაძე, ასოც. პროფ., საშემსრულებლო ფაკულტეტის დეკანი;

-    მანანა დოიჯაშვილი, პროფ., კლავიშიანი საკრავების მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    თეიმურაზ გუგუშვილი, პროფ., სოლო აკადემიური სიმღერის მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    ლიანა ჭონიშვილი, ასოც. პროფ., აკადემიური გუნდის დირიჟორობის მიმართულების

ხელმძღვანელი;

-    ერნსტ არაქელოვი, პროფ. საორკესტრო სიმებიანი საკრავების მიმართულების ხელმძღვანელი;

- ვაჟა ცენტერაძე, ასოც. პროფ., საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავების მიმართულების

ხელმძღვანელი,

-    მზია გოგაშვილი, ასოც. პროფ., ფორტეპიანოს მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    ზურაბ რამიშვილი, ასოც. პროფ., ჯაზის მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    მაია ვირსალაძე, ასოც. პროფ., კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი;

-    ივანე ჟღენტი, პროფ., მუსიკის თეორიის მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    მარინა ქავთარაძე, პროფ., მუსიკის ისტორიის მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    ნატალია ზუმბაძე, პროფ., ქართული ხალხური მუს.შემოქმედების მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    ზურაბ ნადარეიშვილი, პროფ., კომპოზიციის მიმართულების ხელმძღვანელი;

-    მაია ტაბლიაშვილი, ასოც.პროფ., სასწავლო დეპარტამენტის უფროსი.

3. მისაღები მოთხოვნებზე მუშაობის ვადად განისაზღვროს მიმდინარე წლის 19 ოქტომბრიდან 20

ნოემბრამდე პერიოდი;
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4.     სამუშაო ჯგუფის წარმართვაზე პასუხისმგებლობა დაეკისროთ ფაკულტეტების დეკანებს და

სასწავლო დეპარტამენტის უფროსს;

5. სამუშაო ჯგუფში განსახილველად მიმართულებების ხელმძღვანელებს დაევალოთ შესაბამის

მიმართულებებზე არსებული მისაღები მოთხოვნების გადახედვა, ცვლილებების განხილვა, ახლის

შემუშავება; 

6.  სამუშაო ჯგუფის წევრებს დაევალოთ მიმართულებების მიერ განახლებული მისაღები

მოთხოვნების მიმართულებებს შორის კოორდინირება;

  

7. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული მისაღები მოთხოვნების რექტორისთვის წარდგენის ვადად

განისაზღვროს მიმდინარე წლის 20 ნოემბერი;

8.    ბრძანება დაეგზავნოს სამუშაო ჯგუფის წევრებს;

9.    ბრძანება განთავსდეს კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე tsc.edu.ge;

10. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს კონსერვატორიის

კანცელარიას;

11. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

12. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის

საქალაქო სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6)

  

 

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი

ნანა შარიქაძე
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