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№ ღონისძიების დასახელება პასუხისმგებელი პირი ვადები 

I სასწავლო პროცესი 

1 მ.ანდრიაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 
თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

კონსერვატორიაში   - მოხსენება 
ხ.მანაგაძე 11 მაისი 

 2 საჯარო ლექცია გალობის უმაღლეს სკოლაში (თბილისი)  ხ.მანაგაძე მაისი 

 
სულიკო ჟღენტის  90 წლისადმი მიძღვნილი  შემოქმედებითი  საღამო 

განათლების, ჰუმანიტარულ და 
სოციალურ მეცნიებათა ფაკულტეტი 

მაისის III დეკადა 

 სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა ქართლის ძეგლებისა და თბილისის 

მუზეუმების 

დასათვალიერებლად 

ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 
დეპარტამენტი, ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 
მაისის III დეკადა 

II შემოქმედებითი, კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა  

1 
ყარადენიზის უნივერსიტეტის პროფესორის თუნჯერ ონდერის 

კონცერტი (კლასიკური გიტარა)  

სამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, 
საორკესტრო და აკადემიური გუნდის 

დირიჟორობის დეპარტამენტი 
1 მაისი 

2 მზის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტური 
შემოქმედებითი თავისუფალი პროექტი-პერფომანსი  

თ. ცაგურია, თ. ბერიძე 3 მაისი 

3 

გამოფენა, სპექტაკლის ჩვენება 

სტუდენტური თვითმართველობა, 
არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„ახალგაზრდები საზოგადოების 
სნტერესისათვის 

3 მაისი 

4 
აჭარის ტრადიციული კულტურის დღეები - ფოლკლორის სახელმწიფო 

ცენტრი (თბილისი)  

ლოლიტა სურმანიძე - საარქივო 
ჩანაწერების პრეზენტაცია- სამუსიკო 

პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, 
7 მაისი 
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საორკესტრო და აკადემიური გუნდის 
დირიჟორობის დეპარტამენტი 

5 
სტუდენტური დღეები 

სტუდენტური თვითმართველობა, 
სპორტის და ახალგაზრდობის 

დეპარტამენტი 
1- 25 მაისი 

6 ემერიტუს ირინა ხერჟის კლასის კონცერტი  კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტი 11 მაისი 

7 საქართველოს დამსახურებული პედაგოგის მარია შურის სახელობის 

პიანისტთა კონკურსი ლ. ჭელიძე 14 - 19 მაისი  

8 ასისტენტ პროფესორ ტარიელ გველესიანის კლასის კონცერტი -    ტ.გველესიანი 15 მაისი 

9 პროფესორ თამაზ ცერიაშვილის 60 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო საღამო 

ლ. ჭელიძე 16 მაისი 

10 შოთა რუსთაველის პრემიის ლაურეატ, პოეტ ფრიდონ 
ხალვაშის 90 წლის საიუბილეო თარიღისადმი 
მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება 

ზ. ხალვაში 18 მაისი 

11 მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტის მარიამ ფირცხალაიშვილის 
სოლო კონცერტი   

აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტი მაისის I ნახევარი 

12 საქველმოქმედო ღონისძიება (მოხუცთა თავშესაფარი) სტუდენტური თვითმართველობა მაისი II დეკადა 

13 
 

პოეზიის საღამო 
სტუდენტური თვითმართველობა, მამუკა 
ჯორბენაძე, თეა ცაგურია, სალომე ახალაძე 

მაისის II დეკადა 

14 თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი ხ. მანაგაძე  21-23 მაისი 

15 შეხვედრა პოეტ ბელა ქებურიასთან ე. გობრონიძე, რ. ლორია მაისის III დეკადა 

16 
პერფომანსი (ძალადობა)  

სტუდენტური თვითმართველობა,  
კოკა ხუბუტია 

მაისის III დეკადა 

17 მოდა და ქართული ორნამენტი დ. თალაკვაძე  მაისის III დეკადა 
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18 სტუდენტური ნამუშევრების გამოფენა მ. გერსამია მაისის III დეკადა 

19 საკონკურსო პროექტის „ანტიკური სამოსი მინოსური კრეტიდან 
ბიზანტიამდე“ განხორციელების II ეტაპი 

ქ. ვაჩეიშვილი 
 მაისის 

განმავლობაში 

20 დოკუმენტური ფილმის მომზადება - სტუდენტური შემოქმედებითი 
პროექტი 

ზ. ქავთარაძე მაისის III დეკადა 

III საორგანიზაციო მუშაობა 

1 პროფესორ-მასწავლებელთა არასააუდიტორიო დატვირთვების 
შესრულების მონიტორინგი და  შედეგების განხილვა აკადემიური 

საბჭოს სხდომაზე 

ნინო ხარჩილავა და საორგანიზაციო 
ჯგუფი 

10-15 მაისი 

 

 
 

 

 

                                                                              

 

 


