სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- ფორტეპიანო
( ბაკალავრიატი)
2017_2018 სასწ. წელი
I (შემოდგომის) სემესტრი
I kursi
dRe
saaTi
აუდ.
სასწავლო კურსი

pedagogi

IIkursi
სასწავლო კურსი

აუდ.

saaTi

204

15.00-17.00

201

17.00-18.00 მსოფ. და ქართ.

pedagogi

ორშაბათი
სამშაბათი

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. კვერნაძე ასოც.

გუნდი

პროფესორი
102

17.00-19.00

სოლფეჯიო

რ. ლორთქიფანიძე

ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი
მ. ლასარეიშვილი

კულტ. ისტორია

ოთხშაბათი

201

15.00-16.00 უცხო ენა

201

16.00-17.00 აკადემ. წერა

205

17.00-18.00 ქართული ხალხ.

მ.მიქაძე
პროფესორი

რ.მილორავა

201

14.00-15.00 უცხო ენა

201

15.00-16.00

206

14.00-15.00 საფორტეპიანო

ფილოსოფია

ხელოვნების ისტორია

მუს. შემოქმედება

მ. მიქაძე პროფ.
მ. ბანძელაძე ასოც.
პროფესორი
გ.მოწონელიძე
ასოც. პროფესორი

ხუთშაბათი
პარასკევი

204

15.00-17.00

205

17.00-18.00 ჰარმონიის ისტორია

შაბათი
205

დეკანი:

გუნდი

ნ.ჩიქოვანი ას. პრ.

205

13.00-14.00

პოლიფონია

ტ.

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ასოც.
პროფესორი

205

12.00-14.00
14.00-15.00

მსოფლიო
მუსიკის ისტორია
ინფორმატიკა

ი.სარუხანოვა
პროფესორი
გ. ლიპარტია

15.00-17.00

სოლფეჯიო

რ. ლორთქიფანიძე

ჯავახიშვილი

და თეორია

ასოც. პროფესორი

13.00-14.00

ინფორმატიკა

გ. ლიპარტია

14.00-16.00

მსოფლიო მუს.
ისტორია

ი. სარუხანოვა
პროფესორი

ი. გიგაური, პროფესორი

ტ. ჯავახიშვილი

სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- ფორტეპიანო
( ბაკალავრიატი)
2017_2018 სასწ. წელი
I (შემოდგომის) სემესტრი
IV kursi
dRe

aud.

saaTi

204

15.00-17.00

გუნდი

206

17.00-18.00

გერმანული ენა

204

15.00-17.00

გუნდი

სასწავლო კურსი

pedagogi

ორშაბათი
სამშაბათი

ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი
ნ. კვერნაძე

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

დეკანი:

ი. გიგაური, პროფესორი

ნ. ჩიქოვანი ასოც.
პროფესორი

სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- საორკესტრო ( სიმებიანი) საკრავები
( ბაკალავრიატი)
2017_2018 სასწ. წელი
I (შემოდგომის) სემესტრი

დღე
ორშაბათი
სამშაბათი

ოთხშაბათი

აუდ
ოპერა
204

I კურსი
საათი

სასწავლო კურსი

პედაგოგი

აუდ

საათი

II კურსი
სასწავლო კურსი

პედაგოგი

12.00-14.30
15.00-17.00

საორკესტრო კლასი
გუნდი

რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ას. პრ.

ოპერა
204

12.00-14.30
15.00-17.00

საორკ. კლასი
გუნდი

რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ას. პრ.

17.00-19.00

სოლფეჯიო

რ. ლორთქიფანიძე

201

17.00-18.00

მსოფ. და ქართ. კულტ.
ისტორია

მ. ლასარეიშვილი

სიმებიან და ჩასაბ. საკრ.
ანსამბლი

ი. გიგაური პროფ.

106

9.30-11.30

სიმებიან და ჩასაბერ
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური პროფ.

106

9.30-11.30

201
201

15.00-16.00
16.00-17.00

უცხო ენა
აკადემიური წერა

მ.მიქაძე პროფ.
მ.მიქაძე
პროფესორი

201
201

14.00-15.00
15.00-16.00

უცხო ენა
ფილოსოფია

მ.მიქაძე პროფ.
მ. ბანძელაძე ას.პრ.

205

17.00-18.00 ქართული ხალხ. მუს.

რ.მილორავა

206

16.00-17.00

სიმ. საკრ. საშემს.
ხელოვნ. ისტორია

ი. გიგაური პროფ.

შემოქმედება

ხუთშაბათი

ოპერა

12.00-14.30

საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

205

13.00-14.00

მუს. ნაწ . ანალიზი

პარასკევი

ოპერა

12.00-14.30

საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

ოპერა

12.00-14.30

საორკ. კლასი

რ. ჯავახიშვილი

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ას.პრ.

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ას. პრ.

სიმებიან და ჩასაბ.

ი. გიგაური პროფ.

205

შაბათი

106

17.00-18.00 ჰარმონიის ისტორია

9.00-10.30

ტ.ჯავახიშვილი

და თეორია

ასოც. პროფესორი

სიმებიან და ჩასაბერ

ი. გიგაური პროფ.

106

9.00-10.30

საკრ. ანსამბლი

205

ტ. ჯავახიშვილი

საკრ. ანსამბლი

13.00-14.00

ინფორმატიკა

გ. ლიპარტია

14.00-16.00

მსოფლიო მუსიკის
ისტორია

ი. სარუხანოვა
პროფესორი

205

14.00-15.00

მსოფლიო მუსიკის
ისტორია
ინფორმატიკა

ი. სარუხანოვა
პროფესორი
გ. ლიპარტია

15.00-17.00

სოლფეჯიო

რ. ლორთქიფანიძე

12.00-14.00

სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- საორკესტრო ( სიმებიანი) საკრავები
( ბაკალავრიატი)
2017-2018 სასწ. წელი
I (შემოდგომის) სემესტრი

dRe

aud

ორშაბათი
სამშაბათი

ოპერა

204

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

შაბათი

12.00-14.30
15.00-17.00

106

9.30-11.30

204

14.00-16.00

201

16.00-17.00

201

17.00-18.00

ოპერა

12.00-14.30

201
პარასკევი

III კურსი
saaTi
სასწავლო კურსი

საორკესტრო კლასი
გუნდი

pedagogi

რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი

სიმებიან და ჩასაბერ
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური
პროფესორი

საკრავთმცოდნეობა
და პარტ. კითხვა
ზოგადი
ფსიქოლოგია
ზოგადი და
სამუსიკო ესთეტიკა

ა. ზარნაძე

საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

15.00-16.00 მსოფ. და ქართ. კულტ.

ოპერა

204

12.00-14.30
15.00-17.00

206

pedagogi

საორკ. კლასი
გუნდი

რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი

17.00-18.00

გერმანული ენა

ნ. კვერნაძე

106

9.30-11.30

სიმებიან და ჩასაბ.
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური
პროფესორი

ოპერა

12.00-14.30

საორკ. კლასი

რ. ჯავახიშვილი

ოპერა

12.00-14.30

რ. ჯავახიშვილი

204

15.00-17.00

საორკესტრო
კლასი
გუნდი

106

9.00-10.30

სიმებიან და ჩასაბ.
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური
პროფესორი

მ. ლასარეიშვილი

12.00-14.30

ისტორია
საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ას. პრ.

201

17.00-18.00

უცხო ენა

ნ. კვერნაძე

106

9.00-10.30

სიმებიან და ჩასაბერ
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური
პროფესორი

205

11.00-12.00

ქართული მუსიკის
ისტორია

ი. სარუხანოვა
პროფესორი

ი.გიგაური

saaTi

მ.ბანძელაძე ასოც.
პროფესორი
მ.
ბანძელაძე
ასოც. პროფესორი

ოპერა

დეკანი:

aud

IV კურსი
სასწავლო
კურსი

პროფესორი

ნ. ჩიქოვანი ას. პრ.

სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- საორკესტრო ( ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავები
( ბაკალავრიატი)
2017-2018სასწ. წელი
I (შემოდგომის) სემესტრი

დღე
ორშაბათი
სამშაბათი

ოთხშაბათი

აუდ
ოპერა
204

I კურსი
საათი
სასწავლო კურსი
12.00-14.30
15.00-17.00

საორკესტრო კლასი
გუნდი

პედაგოგი
რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ას. პრ.

106

9.00-10.30

სიმებიან და ჩასაბერ
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური პროფ.

201
201

16.00-17.00
17.00-18.00
17.00-18.00

უცხო ენა
აკადემიური წერა

მ.მიქაძე პროფ.
მ.მიქაძე პროფ.

ქართული ხალხ. მუს.

რ.მილორავა

205

აუდ

საათი

ოპერა
204
201

12.00-14.30
15.00-17.00
17.00-18.00

საორკ. კლასი
გუნდი

201
201
206

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

უცხო ენა
ფილოსოფია

შემოქმედება

ხუთშაბათი

პარასკევი

IIკურსი
სასწავლო კურსი

მსოფ. და ქართ.
კულტ. ისტორია

ჩას.. საკრ. საშემს.
ხელოვნ. ისტორია

პედაგოგი
რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ას. პრ.
მ. ლასარეიშვილი

მ.მიქაძე პროფ.
მ. ბანძელაძე ას.პრ.
ა. ზარნაძე

ოპერა

12.00-14.30

საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

ოპერა

12.00-14.30

საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

ოპერა

12.00-14.30

საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

ოპერა

12.00-14.30

საორკ. კლასი

რ. ჯავახიშვილი

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ას.პრ.

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ას. პრ.

205

17.00-18.00

ჰარმონიის ისტორია და

ტ. ჯავახიშვილი

102

17.00-19.00

სოლფეჯიო

რ. ლორთქიფანიძე

რ. ლორთქიფანიძე

106

9.00-10.30

სიმებიან და ჩასაბ.

ი. გიგაური პროფ.

თეორია

შაბათი

102

11.00-13.00

სოლფეჯიო

საკრ. ანსამბლი

205

13.00-14.00

ინფორმატიკა

14.00-16.00

მსოფლიო მუსიკის
ი. სარუხანოვა
ისტორია
პროფესორი
ი.გიგაური
პროფესორი

დეკანი:

გ. ლიპარტია

205

12.00-14.00
14.00-15.00

მსოფლიო მუსიკის
ისტორია
ინფორმატიკა

ი. სარუხანოვა
პროფესორი
გ. ლიპარტია

სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- საორკესტრო ( ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავები
( ბაკალავრიატი)
2017-2018სასწ. წელი
I( შემოდგომის) სემესტრი

III კურსი
სასწავლო კურსი

dRe

aud

saaTi

ორშაბათი
სამშაბათი

ოპერა

204

12.00-14.30
15.00-17.00

საორკესტრო კლასი
გუნდი

201
106

17.00-18.00
9.30-11.30

უცხო ენა
სიმებიან და ჩასაბერ
საკრ. ანსამბლი

204

14.00-16.00 საკრავთმცოდნეობა
და პარტ. კითხვა
16.00-17.00 ზოგადი
ფსიქოლოგია
17.00-18.00 ზოგადი და
სამუსიკო ესთეტიკა

ა. ზარნაძე

ოპერა

12.00-14.30

საორკესტრო კლასი

რ. ჯავახიშვილი

201

15.00-16.00

მ. ლასარეიშვილი

ოპერა

12.00-14.30

მსოფ. და ქართ.
კულტ. ისტორია
საორკესტრო კლასი

204

15.00-17.00

გუნდი

205

17.00-18.00

205

11.00-12.00

ოთხშაბათი

201
201
ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

დეკანი:

ი.გიგაური

pedagogi

saaTi

ოპერა

204

12.00-14.30
15.00-17.00

206

IV კურსი
სასწავლო კურსი

pedagogi

საორკ. კლასი
გუნდი

რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი

17.00-18.00

გერმანული ენა

ნ. კვერნაძე

106

9.30-11.30

სიმებიან და ჩასაბ.
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური
პროფესორი

ოპერა

12.00-14.30

საორკ. კლასი

რ. ჯავახიშვილი

ოპერა

12.00-14.30

საორკესტრო კლ.

რ. ჯავახიშვილი

ნ. ჩიქოვანი ას. პრ.

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ას. პრ.

მუს. ნაწ. ანალიზი

ტ.ჯავახიშვილი ას.პრ

201

17.00-18.00

უცხო ენა

ნ. კვერნაძე

ქართული მუსიკის

ი. სარუხანოვა

106

9.00-10.30

ისტორია

პროფესორი

სიმებიან და ჩასაბ.
საკრ. ანსამბლი

ი. გიგაური
პროფესორი

პროფესორი

რ. ჯავახიშვილი
ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი
ნ. კვერნაძე
ი. გიგაური
პროფესორი

aud

მ.ბანძელაძე
პროფესორი
მ.ბანძელაძე
პროფესორი

ასოც.
ასოც.

რ. ჯავახიშვილი

სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- სოლო აკადემიური სიმღერა
(ბაკალავრიატი)
2017-2018 სასწ. წელი
(შემოდგომის) სემესტრი

დეკ

I კურსი
სასწავლო კურსი

დღე

აუდ

საათი

ორშაბათი

201

სამშაბათი

202
204
201
205

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
14.00-15.00
15.00-17.00
16.00-17.00
17.00-18.00

ხუთშაბათი

202

პარასკევი

შაბათი

ოთხშაბათი

პედაგოგი

სასცენო მოძრაობა
სასცენო მეტყველების კულტურა.
სამს. ოსტატობის საფუძვლები
რუსული ენა
გუნდი
აკადემიური წერა
ქართული ხალხ. მუს. შემოქმედება

ლ. გაბრიჭიძე
ლ. გაბრიჭიძე
ლ. გაბრიჭიძე
ნ. კობახიძე
ნ. კვერნაძე ასოც. პროფესორი
მ.მიქაძე პროფ.
რ.მილორავა

14.00-15.00

იტალიური ენა

მ.ოცხელი ასოც. პროფესორი

208
205
204

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00

ხმის ჰიგიენა
ჰარმონია
გუნდი

ო.ჭურღულია ასოც. პროფესორი
ტ. ჯავახიშვილი ასოც. პროფესორი
ნ. ჩიქოვანი ასოც. პროფესორი

102

11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00

სოლფეჯიო
ინფორმატიკა
მსოფლიო მუსიკის ისტორია

რ. ლორთქიფანიძე პროფესორი
გ. ლიპარტია
ი. სარუხანოვა პროფესორი

205

დეკანი:

ი. გიგაური პროფესორი

სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- სოლო აკადემიური სიმღერა
(ბაკალავრიატი)

2017-2018 სასწ. წელი
I (შემოდგომის) სემესტრი

დღე

აუდ

II კურსი
საათი
სასწავლო კურსი

პედაგოგი

ორშაბათი
სამშაბათი
204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი

201

17.00-18.00

მსოფ. და ქართ.
კულტ. ისტორია

მ. ლასარეიშვილი

ოთხშაბათი

201

15.00-16.00

ფილოსოფია

მ. ბანძელაძე ასოც.
პროფესორი

ხუთშაბათი

205

13.00-14.00

მუს.ნაწ . ანალიზი

202
202

14.00-15.00
15.00-17.00

რუსული ენა
იტალიური ენა

204

15.00-17.00

გუნდი

პარასკევი

ტ. ჯავახიშვილი
ასოც.პროფ.

ნ. კობახიძე
მ.ოცხელი ასოც.
პროფესორი
ნ. ჩიქოვანი ასოც.

აუ
დ

საათი

IV კურსი
სასწავლო
კურსი

102

13.00-15.00 სოლფეჯიო

204

15.00-17.00

202

13.00-14.00

გუნდი

შაბათი

დეკანი:

205

17.00-19.00

სოლფეჯიო

რ. ლორთქიფანიძე
პროფესორი

მსოფლიო მუს.
ი. სარუხანოვა
ისტორია
პროფესორი
13.00-14.00 ინფორმატიკა
გ. ლიპარტია
ი. გიგაური პროფესორი
12.00-14.00

რ. ლორთქიფანიძე
პროფესორი
ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი

იტალიური
ენა

მ.ოცხელი ასოც.
პროფესორი

208

14.00-15.00

გრიმი

ო.ჭურღულია ასოც.
პროფესორი

204

15.00-17.00

გუნდი

ნ. ჩიქოვანი ასოც.

პროფესორი
102

პედაგოგი

პროფესორი

სსიპ- ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტი
მიმართულება- აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
(ბაკალავრიატი)

2017-2018სასწ. წელი
I (შემოდგომის) სემესტრი

I kursi
dRe

აუდ.

saaTi

204

15.00-17.00

102

17.00-19.00 სოლფეჯიო

IIkursi
pedagogi

სასწავლო კურსი

აუდ

saaTi

სასწავლო
კურსი

pedagogi

ორშაბათი
სამშაბათი

ოთხშაბათი

გუნდი

201
201

15.00-16.00 უცხო ენა
16.00-17.00 აკადემიური წერა

205

17.00-18.00

ქართული ხალხ. მუს.

ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი
რ. ლორდქიფანიძე
პროფესორი
მ.მიქაძე
პროფესორი

204

15.00-17.00

201

17.00-18.00 მსოფ. და ქართ.

გუნდი

კულტ. ისტორია

201

14.00-15.00 უცხო ენა

201

15.00-16.00

ფილოსოფია

მ. ბანძელაძე ასოც.
პროფესორი

102

13.00-14.00

სოლფეჯიო

რ. ლორთქიფანიძე

ნ. ჩიქოვანი ასოც.

205

13.00-14.00

პოლიფონია

ტ. ჯავახიშვილი

პროფესორი

204

15.00-17.00

გუნდი

205

12.00-14.00 მსოფლიო მუს.
ისტორია
13.00-14.00 ინფორმატიკა

რ.მილორავა

შემოქმედება

ხუთშაბათი
პარასკევი

204

205

შაბათი

გუნდი

17.00-18.00 ჰარმონიის ისტორია

13.00-14.00
205

დეკანი:

15.00-17.00

ტ.

მ. მიქაძე პროფ.

ნ. ჩიქოვანი ასოც.
პროფესორი

ჯავახიშვილი

და თეორია

ასოც. პროფესორი

ინფორმატიკა

გ. ლიპარტია

მსოფლიო მუსიკის ი. სარუხანოვა
ისტორია
პროფესორი
ი. გიგაური, პროფესორი

17.00-19.00

ნ. კვერნაძე ასოც.
პროფესორი
მ. ლასარეიშვილი

ი.სარუხანოვა
პროფესორი
გ. ლიპარტია

