
თსს აკადემიის სამაგისტრო  პროგრამებზე ჩაბარების 
მსურველთათვის! 

• ეხება რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის, ასევე 
არქიტექტურის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების 
მსურველებს!  

• აღნიშნულ პროგრამებზე ჩასაბარებლად სავალდებულოა ერთიანი 
სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება! 
 
 
1. საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის რეგისტრაცია 25 თებერვლიდან 17 

მარტის 18:00 საათამდე იწარმოებს  
http://online.naec.ge/reg/mag/magdefault.aspx 

2. ინსტრუქცია რეგისტრაციისთვის 
http://www.naec.ge/images/doc/GRE/gre_registration_final_2015.pdf 

3. ინსტრუქცია ( გზამკვლევი)  
http://www.naec.ge/images/doc/GRE/gzamkvlevi_gre_2015.pdf 
სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი  
http://www.naec.ge/saerthashoriso-kvlevebi-da-olimpiada/saeto-samagistro-
gamocda-siakhleebi/3503-2015-tslis-samagistro-programebis-
chamonathvali.html?lang=ka-GE 

4. გთხოვთ გაითვალისწინოთ ტესტის ტიპი; 
5.  არქიტექტურის ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველები 2015 წლის ერთიან 

სამაგისტრო გამოცდებზე უთითებენ B ტესტის ტიპს! 

6. რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტზე 

ჩაბარების მსურველები უთითებენ A ტესტის ტიპს! 

გთავაზობთ პროგრამების ჩამონათლავს ტესტის ტიპის მითითებით - იხ. 
დანართი N1 

7. სპეციალობის და უცხო ენის გამოცდისთვის რეგისტრაციის შესახებ 
ინფრმაცია განთავსდება თსსა საიტზე ივნისი-ივლისის თვეში, ხოლო 
გამოცდები ჩატარდება აგვისტო-სექტემბრის თვეში! აღნიშნულის შესახებ 
დეტალური ინფორმაცია მოცემული იქნება თსსა საიტზე www.art.edu.ge;  
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დანართი N1  

 

    სამაგისტრო 
პროგრამაზე 
ჩასაბარებელ
ი შესაბამისი 
ტესტის ტიპი 

სამაგისტრო გამოცდის 
ტესტის 

ნაწილებისათვის 
განსაზღვრული 
კოეფიციენტები 

უსდ-ს მიერ 
განსაზღვრული 

გამოცდის/გამოცდების
თვის კოეფიციენტების 

განაწილება 
სამაგისტრო პროგრამის 

დასახელება, 
რომელზედაც შესაბამის 

წელს მოხდება 
მაგისტრანტობის 

კანდიდატთა მიღება 

სამაგისტ
რო 

პროგრამ
ის 

შესაბამი
სი 

საგანმანა
თლებლ

ო 
პროგრამ
ული 

მიმართ
ულება 

წლი
ური 
გად
ასახ
ადი 

  
სამაგისტრო 
პროგრამაზე 
განსაზღვრუ

ლი 
მისაღები 

ადგილების 
რაოდენობა 

A 
ტიპ
ის 
ტეს
ტი 

B 
ტიპ
ის 
ტეს
ტი 

C 
ტიპ
ის 
ტეს
ტი 

სუ
ლ 

წაკ
ით
ხუ
ლი
ს 
გაა
ზრ
ება 

ანა
ლი
ტიკ
ური 
წერ
ა 

ლო
გიკ
ურ
ი 

მსჯ
ელ
ობა 

რაო
დენ
ობ
რივ
ი 

მსჯ
ელ
ობა 

სულ  I 
სპეცია
ლობა 

II უხო 
ენა 

    1 2 3         
1. შუა საუკუნეების 
ქართული ხელოვნების 
ისტორია 

ჰუმანიტ
არული 
მეცნიერ
ებანი 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               
               

2. ახალი და უახლესი 
ქართული ხელოვნების 
ისტორია 

ჰუმანიტ
არული 
მეცნიერ
ებანი 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               



               

3. მუზეუმმცოდნეობა სოციალ
ური 

მეცნიერ
ებები 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               
               
4. ხელოვნება, 
კულტურა, 
იდენტობები 

ჰუმანიტ
არული 
მეცნიერ
ებანი 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               

               
5. თანამედროვე 
კულტურის კვლევები 

ჰუმანიტ
არული 
მეცნიერ
ებანი 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               
               
6.არქიტექტურის 
რესტავრაცია/კონსერვა
ცია 

ხელოვნე
ბა 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               
               
7. მცირე  ხელოვნების 
ნიმუშთა 
რესტავრაცია/კონსერვა
ცია (არქეოლოგიური 
ლითონი, მინა, 
კერამიკა) 

ხელოვნე
ბა 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               
               
8. სახვითი ხელოვნების 
ნიმუშთა 
რესტავრაცია/კონსერვა

ხელოვნე
ბა 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 



ცია (კედლის 
მხატვრობის და ქვის 
კონსერვაცია) 
               

9. სახვითი ხელოვნების 
ნიმუშთა 
რესტავრაცია/კონსერვა
ცია (დაზგური 
ფერწერის და ხატების 
რესტავრაცია/კონსერვა
ცია) 

ხელოვნე
ბა 

2250 15 X   35 8 13 9 5 65 40 25 

               

               
10.სამოქალაქო 
არქიტექტურა 

საინჟინრ
ო 

2250 40  X  35 6 13 11 5 65 60 5 

               

               
11. ქალაქმშენებლობა საინჟინრ

ო 
2250 7  X  35 6 13 11 5 65 60 5 

               

               
12.  ურბანული 
არქიტექტურა 

საინჟინრ
ო 

2250 15  X  35 6 13 11 5 65 60 5 

               

               
13. გარემოს დიზაინი საინჟინრ

ო 
2250 7  X  35 6 13 11 5 65 60 5 

               
               
14. ინტერიერის 
დიზაინი 

საინჟინრ
ო 

2250 15  X  35 6 13 11 5 65 60 5 

               
               
15. ლანდსაფტური 
არქიტექტურა 

საინჟინრ
ო 

2250 10  X  35 6 13 11 5 65 60 5 

               

               
16.არქიტექტურაში 
ფერის და განათების 
დიზაინი 

საინჟინრ
ო 

2250 10  X  35 6 13 11 5 65 60 5 



               

               

 

 


