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ბრძანება

მუსიკის ტექნოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების შესახებ” 22-ე მუხლის, საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N 05/90 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - 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. სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მუსიკის ტექნოლოგიის
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების, განვითარების და
მოდიფიცირების მიზნით შეიქმნას პროგრამების განვითარების სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
1.1. სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, მუსიკის ტექნოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
ხელმძღვანელი - რეზო კიკნაძე, მოწვეული სპეციალისტი, კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტი;
1.2. მუსიკის ტექნოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების თანახელმძღვანელი - ასოცირებული
პროფესორი მაია (მაკა) ვირსალაძე;
1.3. აკადემიური პერსონალი: ასოცირებული პროფესორი ეკა ჭაბაშვილი;
1.4. მოწვეული პერსონალი:
მანანა ჟღენტი - მოწვეული პერსონალი, მუსიკის ტექნოლოგიის სტუდიის მენეჯერი;
გიორგი გვარჯალაძე - მოწვეული პერსონალი;
ნიკა კოხრეიძე - მოწვეული პერსონალი;
თორნიკე ქარჩხაძე - მოწვეული პერსონალი;
ალექსანდრე ჭოხონელიძე - მოწვეული პერსონალი;
თორნიკე მარგველაშვილი, მოწვეული პერსონალი;
გიორგი კობერიძე - მოწვეული პერსონალი;
1.5. სტუდენტები:
ქეთევან დავითაშვილი - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი;
ბარბარე ქავთარაძე - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი;
მარია ლისენკო - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი;
1.6. კურსდამთავრებულები:
ელენე ალადაშვილი - საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული;
თორნიკე ქაცარავა, საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული;
ლაშა უგულავა - სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული;
სოფიო საღარაძე - მუსიკის ტექნოლოგიის მოდულის კურსდამთავრებული;
1.7. დამსაქმებლები: მერაბ სანოძე, სანოს სტუდია; მერაბ ნუცუბიძე, სტუდია „ჰეიმა პროდაქშენი“.
1.8. ადმინისტრაციული პერსონალი: დავით ხავთასი, კონსერვატორიის სასწავლო დეპარტამენტის უფროსი;
ნინო ქემოკლიძე, სასწავლო დეპარტამენტის მდივანი;
1.9. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელი, სამუშაო ჯგუფის მდივანი - ლიანა ხორბალაძე,
კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის კოორდინატორი.
2. პასუხისმგებლობა სამუშაო ჯგუფის მუშაობაზე დაეკისროს პროგრამის ხელმძღვანელს.
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3. კონსერვატორიის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელს ლიანა ხორბალაძეს დაევალოს
სამუშაო ჯგუფში მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით რექტორთან ანგარიშის პერიოდულად წარდგენა
(აკრედიტაციის სტანდარტის მიხედვით);
4. მუსიკის ტექნოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სააკრედიტაციო
სტანდარტთან შესაბამისობის მიზნით, სამუშაო ჯგუფს კონსულტაციას უწევს ანა ჟორჟოლიანი, რექტორის
კონსულტანტი ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში;
5. ჯგუფი უფლებამოსილია საჭიროებისამებრ სამუშაო პროცესში მოიწვიოს კონსერვატორიის შიგნით და
გარეთ მომუშავე პერსონალი, რომელიც არ არის ამ ბრძანებით განსაზღვრული;
6. სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებები ფორმდება ოქმით და საქმის წარმოების ელექტრონული მართვის
სიტემის საშუალებით ეგზავნება კონსერვატორიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურსა და შესაბამისი
ფაკულტეტის დეკანს გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;
7. ბრძანება დაეგზავნოს კონსერვატორიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს ნინო ბაქრაძეს და
სამუშაო ჯგუფების წევრებს;
8. ბრძანება განთავსდეს კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.tsc.edu.ge;
9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
10. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო
სასამართლოში (მის: დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N 64)

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი
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