
1/18/2021

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/f468a55f-e67f-4735-8508-47657bae79b1.html 1/2

 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და

სპორტის სამინისტრო
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
 

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
 

კონსერვატორია

თბილისი 0108, გრიბოედოვის ქ. N 8-10 ტელ/ფაქსი:(+995 32) 2 999 144, 
 

                      www.tsc.edu.ge  ელ–ფოსტა: info@tsc.edu.ge;  inter@tsc.edu.ge                 

KA000082611074521

  № 01 -2 -R 18 / იანვარი / 2021 წ.
 
 

 
 

ბრძანება

 

სადოქტორო 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, „სსიპ - თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო და კომპოზიციისა და

მუსიკოლოგიის ფაკულტეტების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების
შესახებ“ სსიპ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის
15 დეკემბრის №91/2020 დადგენილების საფუძველზე:

 
ვბრძანებ: 

1.სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სადოქტორო პროგრამებზე
„საშემსრულებლო ხელოვნება” (სპეციალობები: სოლო ფორტეპიანო, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა,
აკადემიური სიმღერა, კლარნეტი), „კომპოზიცია“ და „სამუსიკისმცოდნეო კვლევები“ 2020-2021 სასწავლო წლის
საგაზაფხულო სემესტრისათვს მისაღები გამოცდების/ შემოქმედებითი ტურების ჩატარების მიზნით შეიქმნას
საგნობრივი შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 
სპეციალობა (კომპოზიცია)

გიორგი  შავერზაშვილი /პროფ./ 

მარიკა ნადარეიშვილი /ასოც. პროფ./

ლევან დავითაშვილი /მოწვ./
 

სპეციალობა (მუსიკის თეორია)

თამარ ჩხეიძე  /ასოც. პროფ./

ქეთევან ბოლაშვილი /პროფ./

ლეილა მარუაშვილი /პროფ./
 

სპეციალობა (სოლო ფორტეპიანო)

ედიშერ რუსიშვილი /ემერიტუსი./

მანანა გოცირიძე /ასოც. პროფ./

ერიშერ სავიცკი /მოწვ./ 
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სპეციალობა (კლარნეტი)

ვაჟა ცენტერაძე /ასოც. პროფ./

ირაკლი ევსტაფიშვილი /ასისტ. პროფ./

გიორგი ჭიჭინაძე /პროფ./
 

სპეციალობა (აკადემიური სიმღერა)

ელდარ გეწაძე /პროფ./

ზაალ ხელაია /ასისტ.პროფ./

ზაზა აზმაიფარაშვილი /პროფ./      
 

სპეციალობა (აკადემიური გუნდის დირიჟორობა)

გიორგი ჭიჭინაძე /პროფ./

არჩილ უშვერიძე /მოწვ.მასწ/

რევაზ ჯავახიშვილი /მოწვ.მასწ/
 

სადისერტაციო ნაშრომის გაფართოებული გეგმა (სპეციალობები - სოლო ფორტეპიანო, კლარნეტი,
აკადემიური სიმღერა, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა)

გვანცა ღვინჯილია /ასოც. პროფ./ ( ყველა სპეციალობა)

მარიკა ნადარეიშვილი /ასოც. პროფ./ ( ყველა სპეციალობა)

ნინო ჟვანია /ასოც. პროფ./ ( სპეციალობაზე - სოლო ფორტეპიანო)

ირაკლი ევსტაფიშვილი /ასისტ. პროფ./ ( სპეციალობაზე - კლარნეტი)

ქეთევან ელიავა /ასოც. პროფ./ ( სპეციალობაზე - აკადემიური სიმღერა)

არჩილ უშვერიძე /მოწვ.მასწ/ ( სპეციალობაზე - აკადემიური გუნდის დირიჯორობა)
 

უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული)

ნინო მემანიშვილი /მოწვ.მასწ/

ლია ნინიაშვილი /მოწვ.მასწ/

მანანა ნოდია /მოწვ.მასწ/

ნინო ჟვანია /ასოც. პროფ./

2.შემოქმედებითი ტურის შედეგები შეიძლება გასაჩივრდეს ელ.ფოსტაზე შედეგის მიღებიდან 24 საათის
განმავლობაში. სააპელაციო განცხადება უნდა გამოიგზავნოს მისამართზე registration@tsc.edu.ge

 3.ბრძანება დაეგზავნოთ სასწავლო დეპარტამენტს, ფაკულტეტების დეკანებს და მდივნებს. 
 4. ბრძანება გამოქვეყნდეს კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.tsc.edu.ge.

 5.ბრძანება ძალაშია ხელმოწერიდან.
 6.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  ძალაში შესვლიდან ერთი თვის

ვადაში, ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6).

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი

ნანა შარიქაძე

http://www.tsc.edu.ge/
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