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ბრძანება

 
 

საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის  შექმნის 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 და მე-12 პუნქტების

საფუძველზე:

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.      სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის   სახელობის   სახელმწიფო 

კონსერვატორიაში პროფესორ-მასწავლებელთა, კონცერტმაისტერებისა და

მოწვეული პერსონალის   დატვირთვების მოდელის შესამუშავებლად და

მოსამზადებლად შეიქმნას საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფი

2.      საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფში მუშაობა დაევალოს  შემდეგ შემადგენლობას

სამუშაოს დასრულების ვადით:

o   მაია ტაბლიაშვილი, სასწავლო დეპარტამენტის უფროსი, ასოც.პროფ

 

o   ნანა კალანდაძე, სასწავლო დეპარტამნეტის უფროსის მოადგილე

o   მარიკა ნადარეიშვილი, კვლევის დეპარტამენტის უფროსი, 

 
ასოც.პროფ

o   მაია (მაკა) ვირსალაძე, კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის

დეკანი, 

 ასოც.პროფ

o   თეონა ბუაძე, საშემსრულებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის

შემსრულებელი, 

 ასოც.პროფ

o   ლია ჭონიშვილი, აკადემიური გუნდის მიმართულებიოს ასოცირებული

პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის სპეციალისტი, 
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ასოც.პროფ

o   თამარ ბულია, სიმებიანი საკრავების მიმართულების ასოცირებული

პროფესორი, აკადემიური საბჭოს წევრი, 

 ასოც.პროფ

o   თემურ გუგუშვილი, აკადემიური სიმღერის მიმართულების პროფესორი,

ხელმძღვანელი, პროფ

o   მაია სიგუა, მუსიკის ისტორიის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი

o   მამალაძე მაია, კონცერტმაისტერი

3. პასუხისმგებლობა საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის წარმართვაზე დაეკისროს

მაია ტაბლიაშვილს (სასწავლო დეპარტამენტის უფროსს) და მარიკა ნადარეიშვილს

(კვლევის დეპარტამენტის უფროსს).

4. სასწავლო დეპარტამენტის უფროსს მაია ტაბლიაშვილს და კვლევის

დეპარტამენტის უფროსს მარიკა ნადარეიშვილს დაევალოს სამუშაო ჯგუფში

მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით რექტორთან ანგარიშის პერიოდულად

წარდგენა.

5. ბრძანება დაეგზავნოს საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის წევრებს

6. ბრძანების კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს

კონსერვატორიის ვებ გვერდის ადმინისტრატორს

7.ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს

კონსერვატორიის კანცელარიას.

8.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე

 

9. 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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