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ბრძანება

 

 2020 წლის  13 თებერვლის ბრძანება N02-35- R -ში ცვლილების შესახებ

( სსიპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სტუდენტური ორკესტრის
მუშაობის მოდელის შესამუშავებლად საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ) 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი
და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის,
56-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების
შესახებ” 22-ე მუხლის,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90
ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის ვანო სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების“ მე-14 მუხლის მე-9 და მე-12 პუნქტების  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ცვლილების შეტანის მიზნით რექტორის 2020 წლის  13 თებერვლის ბრძანება N02-35- R -ში პირველი პუნქტი
ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

 
 ,, 1. სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის  სახელობის  სახელმწიფო  კონსერვატორიაში სტუდენტური
ორკესტრის მუშაობის მოდელის შესამუშავებლად და მოსამზადებლად, სამუშაოს დასრულების ვადით,
შეიქმნას საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

აკადემიური პერსონალი

-         თ. ბულია

-         გ.ხაინდრავა

-         დ.შამანაური

-         ი.ევსტაფიშვილი

-         გ.ჭიჭინაძე
 

კურსდამთავრებულები:

-         ლ. ცხადაძე/გ. გვანცელაძე

-         მ. ხუხუნაიშვილი
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სტუდენტები:

-         დ. ქორიძე - ფაგოტი მე-4 კურსი
-         ე.ვეფხვაძე - ფლეიტა ბაკალვრის მე-2 კურსი
-         ლ. ჩხაიძე - ფლეიტა მაგისტრატურის 1 კურსი
-            სოფიო მუჯარიძე - ვიოლინო,, მაგისტრატურის I კურსი ‘’.

 

2.   სამუშაო ჯგუფის მუშობაზე პასუხისმგებელობა დაეკისროს თამარ ბულიას.

3. თამარ ბულიას დაევალოს სამუშაო ჯგუფებში მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით რექტორთან
ანგარიშის ყოველი თვის ბოლო ორშაბათს წარდგენა.

4.   ჯგუფის წევრებისთვის ბრძანების დაგზავნა დაევალოს კანცელარიას.

5. ბრძანების კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს კონსერვატორიის   
ვებგვერდის ადმინისტრატორს.

6. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს კონსერვატორიის კანცელარიას.

7.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო
სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6)

 

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი

ნანა შარიქაძე
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