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ს აჯარ ო ს ამ არ თ ლის იურ იდიული პირ ი

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

APOLLON KUTATELADZE TBILISI STATE ACADEMY OF ART

KA000046572163417

BbrZaneba
№ 6-ს/ხ

18 / იანვარი / 2017 წ.

თსსა -ი ს ფ აკ უ ლტ ე ტ ე ბ ზ ე ში დ ა მო ბ ი ლო ბ ი სა თვი ს გ ა ნკ უ თვნი ლი ვა კ ა ნტ უ რი
ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ

ვბრძანებ:
დამტკიცდეს თსსა-ის ფაკულტეტებზე 2016-17 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობისათვის
განკუთვნილი ვაკანტური ადგილები შემდეგნაირად:

·

დიზაინის ფაკულტეტი
ბაკალავრიატი
1.

ტექსტილის დიზაინი -4 ადგილი

2.

მხატვრული მინის დიზაინი -4 ადგილი

3.

მხატვრული კერამიკა - 4 ადგილი

4.

სამრეწველო დიზაინი

5.

სამკაული და ლითონის დეკორატიული პლასტიკა -4 ადგილი

6.

ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის დიზაინი - 4 ადგილი

- 4 ადგილი

7. მოდის დიზაინი -4 ადგილი

მაგისტრატურა
1. ტექსტილის დიზაინი -3 ადგილი
2. მხატვრული მინის დიზაინი -3 ადგილი
3. მხატვრული კერამიკა - 3 ადგილი
4. სამრეწველო დიზაინი

- 3 ადგილი

5. სამკაული და ლითონის დეკორატიული პლასტიკა -3 ადგილი
6. ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის დიზაინი - 3 ადგილი
7. მოდის დიზაინი -3 ადგილი

·

მედიახელოვნების ფაკულტეტი
ბაკალავრიატი
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·

1.

ციფრული მედია

-4 ადგილი

2.

გრაფიკული დიზაინი -2 ადგილი

3.

ფოტოგრაფია - 2 ადგილი

არქიტექტურის ფაკულტეტი
ბაკალავრიატი

·

1.

არქიტექტურა - 20 ადგილი

2.

ინტერიერის დიზაინი -20 ადგილი

3.

გარემოს დიზაინი - 20 ადგილი

რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი
ბაკალავრიატი

·

1.

ხელოვნების ისტორია და თეორია - 21 ადგილი

2.

სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრაცია/კონსერვაცია - 26 ადგილი

3.

არქიტექტურის რესტავრაცია/კონსერვაცია -17 ადგილი

სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი
ბაკალავრიატი

1. დაზგური ფერწერა -15 ადგილი
2. ქანდაკება - 9 ადგილი
3. დაზგური გრაფიკა - 12 ადგილი
4. წიგნის დიზაინი და ილისტრაცია - 12 ადგილი
5. პლაკატის დიზაინი -12 ადგილი
6. ანიმაცია - 9 ადგილი
7. თეატრის მხატვრობა -12 ადგილი
8. კინო-ტელე მხატვრობა -9 ადგილი

საფუძველი:
თსსა-ის დიზაინის, მედიახელოვნების, არქიტექტურის, სახვითი ხელოვნებისა და რესტავრაციის,
ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტებიდან მიღებული სამსახურეობრივი ბარათები.

რექტორი, პროფესორი
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