
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის  

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტრატეგიული  განვითარების გეგმა  

(2012-2017 წწ)  

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება 

ფაკულტეტის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს არსებული საბაკალავრო და 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება 2013 წლის ავტორიზაციისა 

და აკრედიტაციის პროცესისათვის. ამჟამად ფაკულეტზე მოქმედებს სამი 

საბაკალავრო, სამი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა :  

ა)კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - B  

ბ)ხელოვნებათმცოდნე - B 

გ)კინომცოდნე -B 

დ)ხელოვნების თეორია და ისტორია (ძველი ქართული ხელოვნების ისტორია) – M 

ე)ხელოვნების თეორია და ისტორია (თანამედროვე  ქართული ხელოვნების ისტორია) 

–M 

ვ)საბაზო და საშუალო სკოლის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და შრომითი 

სწავლების მასწავლებელი -M 

ამჟამად მოქმედ პროგრამებთან ერთად  ფაკულტეტი მიზნად ისახავს ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებას ბაკალავრიატში: კულტურული 

ტურიზმის, მასობრივი კომუნიკაცია - ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის 

მიმართულებით,  ხოლო უმაღლესი პროფესიული განათლების საფუხერზე  - 

ტელერადიორეპორტიორის კვალიფიკაციით.  

უახლოეს პერიოდში აქტუალურია მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადება, რაც უნივერსიტეტის 

ხელოვნებათმცოდნეობისა და სახვითი ხელოვნების მიმართულების სტუდენტებს და 

ამავე მიმართულების კურდამთავრებულებს  საშუალებას მისცემს  დასაქმდნენ 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით, საბაზო და სასუალო საფეხრზე 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლად.  

2. ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით სასურველია 

ერთობლივი პროგრამების მომზადება საქართველოსა და  უცხოეთის უმაღლეს 

სასწავლებლებთან.  ამ ეტაპზე დაგეგმილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ მასწავლებელთა მონაწილეობა  კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტის 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში. ასევე თბილისის სამხატვრო აკადემიისა  

და გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომლების მოწვევა 



ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულების საბაკალავრო და სამაგისტრო 

საგანმანათლებო პროგრამების განსახორციელებლად.  

3. ფაკულტეტის აკადემიური განვითარების თვალსაზრისით მინშვნელოვანია გაცვლით 

პროექტებში მონაწილეობა, როგორც სტუდენტების, ასევე პროფესორ მასწავლებელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გამოცდილების გაზიარების  მიზნით. ამ კუთხით 

დაგეგმილია სამუშაო შეხვედრების მოწყობა როგორც თემატურ, ასევე სახელოვნებო 

განათლების საკითხებზე ქვეყნისა და უცხოეთის სახელოვნებო სასწავლებლების 

წარმომადგენელთა მონაწილეობით.  

4. ფაკულტეტის პროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთობლივი 

საზაფხულო სკოლის მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის უმაღლესი 

სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.   

5. საერთაშორისო სასწავლო და შემეცნებითი პროექტების განხორციელება 

საქართველოსა და უცხოეთის სახელოვნებო დაწესებელებების წარმომადგენელთა 

მონაწილეობით;  

6. სასწავლო პროცესის განვითარების, მისი ინტელექტურლური პოტენციალის  

საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, პრაქტიკული საგანმანათლებლო-შემეცნიებითი 

პროექტების განხორციელებეის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება და ამ მემორანდუმების 

ვალდებულებების შესრულება საქართველოსა და უცხოეთის  სახელოვნებო უმაღლეს 

სასწავლებლებთან, მუზეუმებთან, ძეგლთა დაცვის  ორგანიზაციებთან და სხვა.  

7. ფაკულტეტი მიზნად ისახავს შრომის ბაზრის კვლევას და სტუდენტთა დასაქმების 

პროცესის ხელშეწყობას. ამ თვალსაზრისით დაგეგმილია ეტაპობრივი შეხვედრები 

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებებთან, რესურსცენტრებთან მათი 

წინადადებებისა და მოთხოვნების  გასათვალისწინებლად. ასევე,  რეკომენდაციების 

სისტემის დანერგვა დამსაქმებლებისათვის.  

8. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური 

განვითარების პერსპეტივა ითვალისწინებს  სახვითი და დეკორატიული ხელოვნების 

მასწავლებელთა გადამზადების კურსების ამოქმედებას საჯარო სკოლების 

პედაგოგებისათვის.   

9. სასწავლო პროცესის ხარისხის ამაღლებისათვის მნიშვნელოვანია სემესტრული 

გასვლითი, საველე სასწავლო პრაქტიკის მოწყობა კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების შესასწავლად.    

10. ფაკულტეტის ინტელექტუალური პოტენციალის საზოგადოებასთან ინტეგრაციის 

თვალსაზრისით სასურველია კინოკლუბის ამოქმედება, საჯარო შეხვედრების 

მოწყობა საზოგადოებისა და სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებთან.  

 

 

 

 



სამეცნიერო მუშაობის მიზანია:  

 

1. ყოველწლიური სამეცნიერო შრომების კრებულის -  „ხელოვნებათმცოდნეობითი 

ეტიუდების“ გამოცემა ;  

2. დამხმარე სახელმძღვანელოების გამოცემა; 

3. ელექტრონული სალექციო კურსების მომზადება ისეთ დისციპლინებში, 

რომლებშიც არსებობს ლიტერატურის დეფიციტი მშობლიურ ენაზე 

სწავლებისათვის.  

4. სტუდენტთა  რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება; 

5. პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება;  

6. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა რესპუბლიკურ და 

საერთაშორისო ფორმებში .  

ფაკულტეტის  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითრების მიზნით:  

1. თეორიული პროგრამებისათვის განსაზღვრული აუდიტორიების მოწყობა 

თანამედროვე ინვენტარითა და საჭირო  ტექნიკურ აღჭურვილობით; 

 

2. საკონფერენციო დარბაზების მოწყობა და აღჭურვა ინვენტარითა და ტექნიკური 

საშუალებებით; 

 

3. უნივერსიტეტის წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე გამოცემებით;  

4. ფაკულტეტის დეპარტამენტებთან არსებული  საბიბლიოთეკო ფონდის შექმნა 

სალექციო კურსებისათვის გათვალისწინებული სამეცნიერო ლიტერატურით.  

 

 

 


