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ბრძანება

 

2019-2020 სასწავლო წლის საკვალიფიკაციო გამოცდების კომისიების შესახებ

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 პუნქტის, ახალი
კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების პრევენციისათვის, საქართველოს მთავრობის,
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და კორონავირუსთან
დაკავშირებით მოქმედი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციების, საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  ბრძანება N01-
227/ო „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით
რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ დანართი N10-ის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.      სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საბაკალავრო და
სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლის საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის სპეციალობების
მიხედვით განისაზღვროს კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

    კლავიშიანი საკრავები:

    ბეჟან ნამგლაძე /ასოც. პროფ./

    სვეტლანა კორსანტია /მასწ./

    ნინო კასრაძე /მასწ./

   კამერული ანსამბლი და კვარტეტი:

   ოთარ ჩუბინიშვილი /პროფ./

   ნანა ლესელიძე /ასოც. პროფ./

   გიორგი ხაინდრავა /ასისტ. პროფ./
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 საკონცერტმაისტერო დაოსტატება:

ზეინაბ ბაქრაძე /პროფ./

ცირა ქამუშაძე /ასოც. პროფ./

მარინა ადამიშვილი /ასოც. პროფ./

 აკადემიური გუნდის დირიჟორობა:

ლია ჭონიშვილი /ასოც. პროფ./

ბორის ძნელაძე /ასოც. პროფ./

მირიან ხუხუნაიშვილი /მოწვ./

სოლო აკადემიური სიმღერა:

თემურ გუგუშვილი /პროფ./

ელდარ გეწაძე /პროფ./

ნატალია ვოლჩენკო /ასოც. პროფ./

საოპერო მომზადება:

ელდარ გეწაძე /პროფ./

გიორგი ჭიჭინაძე /პროფ./   

მაია გაჩეჩელიაძე /მოწ. მასწ./

საორკესტრო სიმებიანი საკრავები:

თამარ გაბარაშვილი ემერიტუსი

ირაკლი ჯაფარიძე /ასოც. პროფ./

გიორგი ხაინდრავა /ასისტ. პროფ./

საორკესტრო ჩასაბერი საკრავები:

ვაჟა ცენტერაძე /ასოც. პროფ./

დავით ჯიშკარიანი /ასოც. პროფ./

დავით შამანაური /მოწვ. მასწ./

 კამერული ანსამბლი ( ჩასაბერი):

დავით ჯიშკარიანი /ასოც. პროფ./

ირაკლი ევსტაფიშვილი /ასისტ. პროფ./

დავით შამანაური /მოწვ. მასწ./

 ჯაზის ხელოვნება:

ზურა რამიშვილი /ასოც. პროფ./

გულიკო ჭანტურია /მოწ. მასწ./

თამაზ დარსაველიძე /მოწ. მასწ./  
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 კომპოზიცია:

ზურაბ ნადარეიშვილი /პროფ./

მარიკა ნადარეიშვილი /ასოც. პროფ./

ეკა ჭაბაშვილი /ასოც. პროფ./

მუსიკისმცოდნეობა: 

გვანცა ღვინჯილია /ასოც. პროფ./

ლეილა მარუაშვილი /პროფ./

ქეთევან ბოლაშვილი /პროფ./

მუსიკის ტექნოლოგია:

რევაზ კიკნაძე /ასოც. პროფ./

მაკა ვირსალაძე /ასოც. პროფ./

გიორგი გვარჯალაძე /მოწ. მასწ./

მუსიკის ჟურნალისტიკა: 

მარინა ქავთარაძე /პროფ./

მაია სიგუა /ასისტ. პროფ./

ნინო ქორიძე  /მოწვ./

 2.      წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეთ რექტორის მოადგილეს,
სასწავლო დეპარტამენტს, ფაკულტეტების დეკანებს, მდივნებს, კომისიის წევრებსა და შესაბამის
სტრუქტურულ ერთეულებს.

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

4.      ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

5.      ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12
კმ. N6) 1 (ერთი) თვის ვადაში.

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი

ნანა შარიქაძე
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