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ბრძანება

საკვალიფიკაციო გამოცდების ვადების შესახებ
საქართველოს კანონის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 22-ე მუხლის, სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლის მე-9 პუნქტის, ახალი კორონავირუსის
(COVID-19) მასობრივი გავრცელების პრევენციისათვის, საქართველოს მთავრობის, განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი
საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე
ვბრძანებ:
1. სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საბაკალავრო და
სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლის საკვალიფიკაციო გამოცდები ჩატარდეს 2020 წლის 17
ივნისიდან 07 ივლისის ჩათვლით;
N

სპეციალობები

გამოცდის
თარიღი

ლოკაცია

17 ივნისი

მცირე დარბაზი

1

ჯაზის ხელოვნება

2

კლავიშიანი საკრავები -სპეციალობა

26,27 ივნისი

მცირე დარბაზი

3

საორკესტრო სიმებიანი საკრავები სპეციალობა

30 ივნისი, 01
ივლისი

მცირე დარბაზი

4

საორკესტრო ჩასაბერი საკრავები - სპეციალობა

30 ივნისი, 01
ივლისი

მცირე დარბაზი

5

საკონცერტმაისტერო დაოსტატების კლასი

03 ივლისი

მცირე დარბაზი

6

საორკესტრო ჩასაბერი საკრავები - კამერული
ანსამბლი

05 ივლისი

მცირე დარბაზი

7

კამერული ანსამბლისა და კვარტეტის კლასი

06 ივლისი

მცირე დარბაზი

8

სოლო აკადემიური სიმღერა

22,23,24,25 ივნისი

დიდი დარბაზი

9

საოპერო მომზადება

01,02 ივლისი

დიდი დარბაზი

10

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა

02 ივლისი

ღია ცის ქვეშ

11

მუსიკის ტექნოლოგია

05, 06 ივლისი

12

კომპოზიცია

04 ივლისი

13

მუსიკოლოგია

06 ივლისი

14

მუსიკის ჟურნალისტიკა

05 ივლისი

დამატებით
შეგატყობინებთ
დამატებით
შეგატყობინებთ
დამატებით
შეგატყობინებთ
დამატებით
შეგატყობინებთ
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2. ბრძანება

განთავსდეს კონსერვატორიის ვებ გვერდზეwww.tsc.edu.ge

3. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლიდან ერთი თვის
ვადაში, ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: ქ.თბილისი,
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6).

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი
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ნანა შარიქაძე
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