
პროგრამული კონცენტრაცია - დრამისა და კინოს მსახიობი

მობილობის მსურველ სტუდენტთა სია:

ოთხშაბათი, 8 სექტემბერი

1000 სთ

1. გიგინეიშვილი ელენე
2. ზასლავსკაია ანა
3. თოფურია ნუცა
4. მარტაშვილი ქეთევან

1215 სთ

1. მიქელაძე მია
2. ყიფიანი ეკატერინე
3. ყიფშიძე ნინო
4. შარია ანი

1530 სთ

1. ჩალაძე ბარბარე
2. ჩალაძე თინათინ
3. ცაგარეიშვილი ელენე
4. ცაბუტაშვილი სალომე
5. ტორაძე სოფია

1800 სთ

1. გუგუნავა ნიკა
2. ედიბერიძე გიორგი
3. ზაქარაია ანდრია
4. ირემაძე პაპუნა



ხუთშაბათი, 9 სექტემბერი

1000 სთ

1. გოგოლაშვილი ლუკა
2. მურუსიძე გიორგი
3. სანიკიძე ვახტანგ
4. საყვარელიძე არჩილი

1215 სთ

1. სიქტურაშვილი ირაკლი
2. ფიფია თემურ
3. ქემაშვილი თორნიკე
4. ქვაცაბაია ლაშა

1530 სთ

1. ქიმაძე ნიკოლოზ
2. ყაზაიშვილი ბექა
3. შალამბერიძე ლევანი
4. ჩეკურაშვილი დავით

1745 სთ

1. ჩიბუხაია ლუკა
2. ჩხიკვაძე ვანო
3. ხეჩუმაშვილი ლუკა



მობილობის მსურველ სტუდენტთა  საყურადღებოდ!!!

უსაფრთხოების დაცვის მიზნით უნდა გაითვალისწინოთ დაცვის თანამშრომლების
და მიმღები კომისიის წევრთა მითითებები.

შემოსასვლელში უნდა ისარგებლოთ დეზობარიერით და ხელები დაიმუშავოთ
სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით.

უნდა დაიცვათ უსაფრთხო დისტანცია (არაუმცირეს 2მ) და შემოქმედებითი ტურების
მსვლელობისას უნდა განთავსდეთ იმგვარად, რომ არ აღმოჩნდეთ ერთმანეთის ან
გამომცდელის პირისპირ;

ერთიან შესასვლელთან ყველა შემომსვლელი გაივლის თერმოსკრინინგს.

მობილობის მსურველ სტუდენტთა ვალდებულებები:
 დაიცავით ჰიგიენის წესები სასწავლო ორგანიზაციის სივრცეში;
 გამოიყენეთ სრულად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;
 ჩაიტარეთ ხელების ადეკვატური ჰიგიენა (სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი

საშუალებების გამოყენება იმ შემთხვევაში, როცა ვერ ხერხდება ხელების დაბანა.
ხილული დაბინძურების, ან ბიოლოგიური სითხეების მოხვედრისას ხელების
წყლითა და საპნით დაბანა სავალდებულო წესით);

 მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას. შემოქმედებითი
ტურების პერიოდში უზრუნველყავით თმის შეკვრა/მჭიდროდ დამაგრება, რათა
მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმის სახის ზედაპირთან შეხება (შესაძლებელია
ჩაჩის, ან სპეციალური თავსაბურავის გამოყენება);

 საგამოცდო სივრცეში არ შემოიტანოთ ზედმეტი ნივთები (მობილობის მსურველ
სტუდენტს შეუძლია შემოიტანოს: წყალი პლასტმასის ბოთლით; პირბადე;
ერთჯერადი ხელთათმანი; ასევე, საგამოცდოდ აუცილებელი აპარატურა,
ინსტრუმენტები და აქსესუარები);
სხვა შემთხვევაში, ნივთები დატოვეთ ამ ნივთების შენახვისათვის განკუთვნილ
ადგილას;

 საგამოცდო სივრცეში ნიღბის ტარება აუცილებელია;
 დაიცავით წესები, რომლებიც დაკავშირებულია ვირუსის გავრცელების

პრევენციულ ღონისძიებებთან.



მობილობის მსურველმა სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს:
 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 ანტიგენის სწრაფი ტესტის ან PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხი

(ჩატარებული ბოლო 24 საათის განმავლობაში).

წინააღმდეგ შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტი
გამოცდაზე არ დაიშვება!!!

ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული წესების
დარღვევის შემთხვევაში (ნიღბის მოხსნა, სოციალური დისტანციის დარღვევა და
უარი ხელების დამუშავებაზე და სხვ.), მობილობის მსურველი სტუდენტი მიიღებს
შენიშვნას და მითითებას წესების დაცვის აუცილებლობის თაობაზე, აღნიშნული
მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი მოიხსნება გამოცდიდან.

 აბიტურიენტებს ექნებათ შესაძლებლობა 09.30 საათიდან 11.30
საათამდე ჩაიტარონ უფასო ტესტირება უნივერსიტეტში.
აბიტურიენტთა ტესტირებას უზრუნველყოფს ახალი,
მაღალტექნოლოგიური, ბიოსამედიცინო კვლევის და გენური
დიაგნოსტიკის ცენტრი ,,გენომიქსი”.

მისამართი: შოთა რუსთაველის გამზირი №19

გისურვებთ წარმატებას!


