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ბრძანება

სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების კომისიის 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 სამაგისტრო
პროგრამაზე „საშემსრულებლო ხელოვნება“ 2020-21 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების/
შემოქმედებითი ტურების ჩატარების მიზნით შეიქმნას საგნობრივი შემფასებელი კომისიები
შემდეგი შემადგენლობით:
სპეციალობა – კლავიშიანი საკრავები
ედიშერ რუსიშვილი /ემერიტუსი/
ვახტანგ ჟორდანია /ასისტ. პროფ./
ნოდარ ნაკაიძე /მასწ./
სპეციალობა - სოლო აკადემიური სიმღერა
თეიმურაზ გუგუშვილი /პროფ./
გიორგი გაგნიძე /მოწვ./
თამარ ივერი /მოწვ.
სპეციალობა – აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
ლიანა ჭონიშვილი /ასოც. პროფ./
ზაზა აზმაიფარაშვილი /პროფ./
რევაზ ჯავახიშვილი /მასწ./
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სპეციალობა – საორკესტრო სიმებიანი საკრავები
თამარ გაბარაშვილი /ემერიტუსი/
თამარ ბულია /ასოც. პროფ./
გიორგი ხაინდრავა /ასისტ. პროფ./
სპეციალობა – საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები
ვაჟა ცენტერაძე /ასოც. პროფ./
გოგი ჭიჭინაძე /პროფ./
დავით შამანაური /მასწ./
2. შემოქმედებითი ტურების შედეგების გასაჩივრების მიზნით შეიქმნას სააპელაციო კომისია:
თავმჯდომარე – ნათია ბოკუჩავა
ექსპერტები:
ნინო კასრაძე /მასწ./ (კლავიშიანი საკრავები)
სვეტლანა ეგოროვა /ასოც. პროფ./ (სოლო აკადემიური სიმღერა)
ავთანდილ რევიშვილი /ასოც. პროფ./ (აკადემიური გუნდის დირიჟორობა)
ირაკლი ჯაფარიძე /ასოც. პროფ./ (საორკესტრო სიმებიანი საკრავები)
პაატა ებრალიძე /ასოც. პროფ./ (საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები)

3. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს შესაბამის სტრუქტურულ
ერთეულებსა და პირებს (რექტორის მოადგილეს, სასწავლო დეპარტამენტს, საშემსრულებლო
ფაკულტეტის დეკანს).
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.
5. ბრძანება განთავსდეს კონსერვატორიის ვებ-გვერდზე www.tsc.edu.ge
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის
ხეივანი მე-12 კმ. N6) 1 (ერთი) თვის ვადაში.

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი
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