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ბრძანება

 

მისაღები  გამოცდების საგამოცდო ცენტრის  შექმნის შესახებ
 

საქართველოსკანონის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 22-ე მუხლის, სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის  წესდების მე-14 მუხლის მე-9 პუნქტისსაფუძველზე:

 
ვბრძანებ:

 
1.სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო  კონსერვატორიაში 2020-2021 სასწავლო
წელს საბაკალავრო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების (შემოქმედებითი
ტურების) ორგანიზაციული მხარის უზრუნველყოფის  მიზნით  შეიქმნას  საგამოცდო ცენტრი  შემდეგი 
შემადგენლობით:

 
სასწავლო დეპარტამენტის  უფროსი – მ. ტაბლიაშვილი
სასწავლო დეპარტამენტის უფროსის  მოადგილე –ნ.კალანდაძე
სასწავლო დეპარტამენტის  სპეციალისტი – რ. თაბაგარი
სასწავლო პროცესის ელ.მართვის სამსახურის უფროსი –თ. ბარკალაია
სასწავლო პროცესის ელ.მართვის სამსახურის  სპეციალისტი – დ. ხავთასი
საშემსრულებლო  ფაკულტეტის დეკანი – თ. ბუაძე
კომპოზიციისა და  მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის  დეკანი – მ. ვირსალაძე
მდივნები – თ. ჯოგლიძე, მ. ირემაშვილი, ლ. მიღდისელი,
ოპერატორები - თ.ბაცანკალაშვილი, გ.დოროყაშვილი
ამწყობი - ჯ.ნოზაძე
 
2. საგამოცდო ცენტრის წევრებს დაევალოთ:

  

ა) მ.ტაბლიაშვილს - საგამოცდო ცენტრის  ხელმძღვანელობა; 

ბ)ნ.კალანდაძეს - კომისის წევრთან ფორმირება, კონსულტაციების, რეპეტიციების და გამოცდების ცხრილების
შედგენა, აბიტურიენტთა ტექნიკური მომსახურება წერით  გამოცდებზე;  

გ)რ.თაბაგარს - აბიტურიენტთა  რეგისტრირება, ტექნიკური მომსახურება წერით გამოცდებზე; 

დ) დ.ხავთასს - აბიტურიენტთა  რეგისტრირება, გამოცდების ვიდეო გადაღება; 

ე) თ. ბარკალაიას -აბიტურიენტთა რეგისტრირება, უწყისების მომზადება, ვებგვერდზე ინფორმაციის  ასახვა,
საბოლოო შედეგების ფორმის  მომზადება;

ვ)თ.ბუაძე საშემსრულებლო სპეციალობებზე აბიტურიენტთა სპეციალობის პროგრამების მისაღებ

მოთხოვნებთან შესაბამისობის  განსაზღვრა, საგამოცდო სივრცეებში კომისიის წევრთა  განაწილება,
უწყისების მონიტორინგი, წერით გამოცდებზე მეთვალყურეობა;
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ზ) მ.ვირსალაძეს - საგამოცდო სივრცეებში კომისიის წევრთა განაწილება, უწყისების მონიტორინგი, წერით
გამოცდებზე მეთვალყურეობა;

თ) თ.ჯოგლიძეს, მ.ირემაშვილს, ლ.მიღდისელს,ე.ნადარაია - საგამოცდო სივრცეებში აბიტურიენტების  მიღება-
განაწილება; 

ი) თ.ბაცანკალაშვილს, გ.დოროყაშვილის - გამოცდების  ვიდეოგადაღება; 

კ) ჯ.ნოზაძეს - ინსტრუმენტების  აწყობა

ლ)იურისტი- სააპელაციო კომისიის ხელმძღვანელი

მ) დალი დავლიანიძე, თეა ტიგინაშვილი - კანცელარია
 

3.წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს საგამოცდო ცენტრის  წევრებს.

4.ბრძანება ძალაში შევიდეს  ხელმოწერისთანავე.

5. ბრძანება განთავსდეს კონსერვატორიის  ვებ-გვერდზე www.tsc.edu.ge

6.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლიდან ერთი  თვის
ვადაში,ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა  კოლეგიაში (მის: ქ.თბილისი,
დავითაღმაშენებლისხეივანი, მე-12 კმ, №6)

 

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი

ნანა შარიქაძე




[]

		2020-06-07T14:02:39+0400
	LEPL Tbilisi V Sarajishvili State Conservatoire 4097da359c91010458cdfff841286a7cdb0067c7


	



