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ხელოვნების უნივერსიტეტის მისიახელოვნების უნივერსიტეტის მისიახელოვნების უნივერსიტეტის მისიახელოვნების უნივერსიტეტის მისია    

 
• უმაღლესი სახელოვნებო განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი 

საგანმანთლებლო პროგრამების განხორციელებით კონკურენტუნარიანი, 

მაღალკვალიფიციური, ზნეობრივად სრულყოფილი  სპეციალისტების მომზადება და 

საზოგადოების მოთხოვნების დაკმაყოფილება;  

• რეგიონში დაიკავოს კულტურისა და ხელოვნების მნიშვნელოვანი და წამყვანი 

საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი და კვლევითი ცენტრის ადგილი. 

 

       აღნიშნული მისიიდან გამომდინარე, 

 

1.1.1.1. ხელოვნების უნივერსიტეტის მიზხელოვნების უნივერსიტეტის მიზხელოვნების უნივერსიტეტის მიზხელოვნების უნივერსიტეტის მიზნნნნებებებებიიიია:ა:ა:ა:    

 
• უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სფეროში ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 

ამ პროგრამების განხორციელებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, როგორც ეს ქვეყნის 

საკანონმდებლო აქტებით, ბოლონიის დეკლარაციითა და სახელოვნებო ინსტიტუტების 

ევროპული ლიგის ასოციაციის (ELIA) ფუძემდებლური პრინციპებითაა განსაზღვრული. 

• სტუდენტებზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნა და უნივერსიტეტის 

ინტეგრაცია სახელოვნებო საგანმანათლებლო სივრცეში. 

• ქვეყნის, რეგიონისა და საზოგადოების ინტერესების შესატყვისი  უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. 

• გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი უმაღლესი სახელოვნებო განათლების 

ევროპულ სივრცეში, ტრადიციული სპეციალობებით დაუახლოვდეს თანამედროვე 

მოთხოვნებს და დანერგოს ახალი სპეციალობები; 

• უზრუნველყოს ქართული კულტურისა და ხელოვნების (გამოყენებითი, სახვითი, სასცენო, 

ქორეოგრაფიული, კინო-ტელეხელოვნება, არქიტექტურა, მუსიკა, ჰუმანიტარული 

(ხელოვნებათმცოდნეობა), ხელოვნების მასწავლებელი, კულტურის მენეჯმენტი, მედია, 

კულტურული ტურიზმი, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო საქმე და სხვა) დარგების 

მაღალკვალიფიციური კადრებით აღჭურვა, საუნივერსიტეტო განათლებისა 

და შემოქმედებით-სამეცნიერო კვლევების განვითარება; 

• მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება ქვეყნის ინტერესების 

გათვალისწინებით; სახელოვნებო, კვალიფიკაციის ამაღლების, გადამზადების, უწყვეტი 

განათლების,  სხვა საგანმანათლებლო პროგრამების, მაღალი ტექნოლოგიებისა და 

თანამედროვე ექსპერიმენტების განხორციელება; 

• სტუდენტის ჩამოყალიბება ჭეშმარიტ მოქალაქედ, თავისუფლებისმოყვარე და დემოკრატ 

პიროვნებად; 

• უნივერსიტეტის ინტეგრაცია მსოფლიო საგანმანათლებლო და შემოქმედებით–სამეცნიერო 

სივრცეში; საქართველოსა და უცხოეთის უნივერსიტეტებთან ერთობლივი სასწავლო 

პროგრამებისა და შემოქმედებით-სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; 

• უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის რეალიზება ქართული საზოგადოების წიაღში; 



 

• სტუდენტის პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, შემოქმედებითი უნარ–ჩვევების 

განვითარება, მაღალი ხარისხის უმაღლესი აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების გზით; 

• სტუდენტების აღზრდა ქართული და მსოფლიო კულტურის ფასეულობებზე, მათი 

ორიენტირება ეროვნული ტრადიციების დაცვაზე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

ჰუმანიზმის იდეალების განვითარებაზე; 

• სპეციალისტთა გადამზადება, დამატებითი განათლების მისაღებად მრავალფეროვანი 

პროგრამების შემუშავება და უწყვეტი განათლების სისტემის დანერგვა; 

• უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე ადგილობრივი და უცხოელი აკადემიური პერსონალის 

მოწვევა; 

• საგანმანთლებლო, შემოქმედებითი და სამეცნიერო კვლევებისათვის უახლესი ტექნიკური 

საშუალებებით აღჭურვილი გარემოს შექმნა, მეთოდური და ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა; 

 

2. 2. 2. 2. ჩამოყალიბებული მიზნების მისაღწევად უნივერსიტეტი:    

• აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისა და სტუდენტთა მონაწილეობით 

შეიმუშავებს სტრატეგიული განვითარების და კალენდარულ გეგმებს: 

• ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების პროფესიულ, საბაკალავრო  და 

სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამებს; პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

მოკლევადიან საგანმანთლებლო პროგრამებს/კურსებს; 

•  ღია კონკურსის საფუძველზე ახდენს აკადემიური პერსონალის შერჩევას; 

• ასრულებს სხვადასხვა საპროექტო სამუშაოებს და სამეცნიერო კვლევებს; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტური მეთოდების გამოყენებით აღწევს სწავლებისა და 

კვლევის მაღალ დონეს; 

• ახორციელებს საგანმანთლებლო და შემოქმედებით საქმიანობას, ამზადებს და აქვეყნებს 

სახელმძღვანელოებს, სამეცნიერო და მეთოდურ კრებულებს, სხვა სასწავლო ლიტერატურას; 

• უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა მონაწილეობას 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და მათი შესრულების კონტროლის პროცესში; 

• უზრუნველყოფს მართვის საჯაროობასა და გამჭვირვალობას; 

• თანამშრომლობს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლეს სახელოვნებო  და სხვა ტიპის 

საგანმანათლებლო და შემოქმედებით დაწესებულებებთან, კავშირებთან და ასოციაციებთან; 

• ატარებს სტუდენტთა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ფესტივალებს, კონკურსებს, 

გამოფენებს, პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებს; 

• მონაწილეობს რეგიონის შემოქმედებით და კულტურულ ღონისძიებებში. 

 

ხელოვნების უნივერსიტეტი აცნობიერებს რა თავის მისიას ქვეყნისა და რეგიონის წინაშე, 

მზად არის საქართველოს უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სიტემაში დამკვიდრებული 

ტრადიციების გათვალისწინებით დანერგოს თანამედროვე სწავლების ნოვატორული 

მეთოდები და  აღზარდოს სახელოვნებო დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, 

რომლებიც შემოქმედებით წვლილს შეიტანენ ეროვნული კულტურის, ტრადიციებისა და 

ფასეულობების განვითარებაში. 

    

    

    

    

სწორია:სწორია:სწორია:სწორია:    


