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ბრძანება

 

ედიშერ და გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური  ერთჯერადი

სტიპენდიის შესახებ

საქართველოს კანონის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 22-ე მუხლის, სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლის მე-9 პუნქტის, ფონდი „ქართული

გალობის“ გენერალური დირექტორის ნანა გოთუას 2021 წლის 27 ივლისის №  254-0254 წერილის 

საფუძველზე:

ვბრძანებ:

1.სსიპ თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა

დამუსიკოლოგიის ფაკულტეტის ეთნომუსიკოლოგიის და საეკლესიო მუსიკოლოგიის სპეციალობის

ტრადიციული მუსიკის მკვლევარი სტუდენტებისათვის, რომელთაც 2020-21 სასწავლო წელს მაღალი
აკადემიური მოსწრება/აქტიური სამეცნიერო ცხოვრება ქონდათ, გამოცხადდეს კონკურსი, ედიშერ და გიორგი
(გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიურ ერთჯერად სტიპენდიის ( 1000 ლარი) მისაღებად;

 2.კონკურსის მონაწილეთა განაცხადის მიღება განხორციელდეს 2021 წლის 13-15 სექტემბერს (იხ.დანართიN1);
 3. გამარჯვებულის გამოვლენა  2021 წლის 16-19 სექტემბერს;

 
4.სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში,,ედიშერ და

გიორგი(გიგი)გარაყანიძეების სტიპენდიის" კონკურსში გამარჯვებულის გამოსავლენად შეიქმნას

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

მარინა ქავთარაძე -მუსიკის ისტორიის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი

მარიკა ნადარეიშვილი - -მუსიკის თეორიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული

პროფესორი

ნატალია ზუმბაძე - ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების მიმართულების ხელმძღვანელი,

პროფესორი

თამარ ჩხეიძე - საეკლესიო მუსიკის მიმართულების ხელმძღვანელი , ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე ონიანი -მუსიკის თეორიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

ოთარ კაპანაძე, ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების მიმართულების ასოცირებული

პროფესორი
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5.ბრძანება გადაეცეს კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანს, ქართული
ხალხური მუსიკალური შემოქმედებისა და საეკლესიო მუსიკოლოგიის მიმართულებების ხელმძღვანელებს.

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

 7.ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 8.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლიდან ერთი

თვისვადაში, ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოში(მის: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12
კმ,#6) .

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი

ნანა შარიქაძე
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