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№ ღონისძიების დასახელება პასუხისმგებელი პირი ვადები 

I სასწავლო პროცესი 

1 შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორის - 

ნინო სანადირაძის საჯარო ლექცია 
ს. თავაძე 6 მარტი 

2 მასტერ-კლასი „თანამედროვე ქართული კინოს განვითარების ტენდენციები“ ზ. ხალვაში 12 მარტი 

3 ბექა ბოლქვაძის მასტერ-კლასი ბ. ბოლქვაძე 19 მარტი 

4 საჯარო ლექცია -„ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის 
თავისებურებანი“ 

თ. ცაგურია თვის II დეკადა 

5 სახელმძღვანელოს მომზადება დასაბეჭდად -  ანატოლი ეფროსი ,,რეპეტიცია“ მ. ლებანიძე თვის III დეკადა 
  
  

6 მასტერ-კლასი თანამედროვე ცეკვა თ. ბერიძე 

7 მასტერკლასის საკონკურსო პროექტის მომზადება წარსადგენად მ. ჯორბენაძე 

8 დოკუმენტური ფილმის მომზადება სტუდენტებთან ერთად ზ. ხალვაში 
  

თვის განმავლობაში 
9  წინადადებების განხილვა  საჯარო ლექციების მომზადების თაობაზე 

 (თ. ჩხეიძე, დ. ხოშტარია) 
ს. თავაძე 

II შემოქმედებითი მუშაობა  

1 ხელოვნების უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ერეკლე სიგუას 
პერსონალური გამოფენა თავისუფალ თემაზე 

ე. სიგუა 3 მარტი 

2 

ემერიტუს ქეთევან გოგოლაძის წიგნის „პრაქტიკული პედაგოგიკის თეორიული 
საფუძვლები“-პრეზენტაცია 

სამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის 
თეორიის, საორკესტრო და 

აკადემიური გუნდის 
დირიჟორობის დეპარტამენტი, 

ბიბლიოთეკა 

10 მარტი 
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3 
ასოცირებული პროფესორის ნათელა ხომერიკის კლასის კონცერტი 

აკადემიური სიმღერის 
დეპარტამენტი 

11 მარტი 

4 პროექტი -ქ. ბათუმის ლანდშაფტის ორგანიზება (ეკოლოგიური პრობლემები) ლ. გერსამია თვის I დეკადა 
 5 საქართველოს სახალხო არტისტის - იური ცანავას გახსენების საღამო თ. კეჟერაძე 

6 ოლიკო ჟღენტის საჯარო ლექცია „დიდი დეპრესიის პერიოდის ამერიკული 
კინო“ 

ო. ჟღენტი 16 მარტი 

7 
კინემატოგრაფიის შედევრების კინოჩვენება  

კინო-ტელე ხელოვნების  
დეპარტამენტი 

17 მარტი 

8 ფოთის სამხატვრო სასწავლებლის სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა მ. გერსამია 17 მარტი 

9 ბექა ბოლქვაძის ნამუშევრების გამოფენა ბ. ბოლქვაძე 18 მარტი 

10 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა ს. გოგოლაძე 

თვის III დეკადა 
 
 

11 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა (არქიტექტურა) ლ.გერსამია 

12 
შემოქმედებითი საღამო პოეტ ცისანა ანთაძესთან 

ვ. ბიბილეიშვილი 
ნ. დარჩიაშვილი 

13 შემოქმედებით-სამეცნიერო პროექტი  

„მხატვრობა კინოში“ 
ო. ჟღენტი 

14 

პრეზენტაცია - ვერიზმი და მისი მიმდევრები 

სამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის 
თეორიის, საორკესტრო და 

აკადემიური გუნდის 
დირიჟორობის დეპარტამენტი 

25 მარტი 
 

15 ე. მესხიას წიგნის „მუზეოლოგია“ -პრეზენტაცია ე. გობრონიძე 

III საორგანიზაციო მუშაობა 

1 
სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნები 

მ.ჯორბენაძე, მ.ჭიჭილეიშვილი, 
ლ.ჭელიძე, ნ. ცქვიტინიძე, თ 

ქებაძე 
5 მარტი 

2 სარეკლამო ბუკლეტებისა და სავიზიტო ბარათების მომზადება ქ. ვაჩეიშვილი 

თვის I დეკადა 
  

3 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადება საუნივერსიტეტო 
პროექტებზე 

მ. ბაღდადიშვილი 
ს. თავაძე 

4 მერიასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების მომზადება გ. ბერიძე 
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5 სახელობითი სტიპენდიის კონკურსი ნ. ხარჩილავა თვის II დეკადა 
  6 პროფესორ-მასწავლებელთა თვითშეფასება ქ. ვაჩეიშვილი 

7 შეხვედრები ქალაქისა და მუნიცეპალიტეტების რესურსცენტრებში ნ. ხარჩილავა თვის I-II დეკადა 

8 ვებბერდის დიზაინის შეცვლა ქ. ვაჩეიშვილი, ნ. ცქვიტინიძე თვის II დეკადა 

9 თვითმართველობის სხდომის მომზადება და წლის სამუშაო გეგმის შემუშავება თ. ქებაძე, ნ. ცქვიტინიძე თვის II დეკადა 

10 პროფესორ-მასწავლებელთა არასააუდიტორიო დატვირთვების შესრულების 
მონიტორინგი და შედეგების განხილვა აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 

ნ. ხარჩილავა 

თვის III დეკადა 
  

11 მიმდინარე სასწავლო პროგროგრამების (პროფესიული, საბაკალავრი, სამაგისტო) 
მონიტორინგი 

ქ. ვაჩეიშვილი 

12 დასაქმების სააგენტოს პროექტის წარდგენა და სტუდენტთა ჩართვა თ. ქებაძე, ნ. ცქვიტინიძე 

 

 
 

 

 

 


