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2013-2014 სასწავლო წელი

„ფასიანი საკონსულტაციო შეხვედრათა ციკლი დრამისა და კინოს მსახიობისათვის“ -7 თვე.
 მსახიობის ოსტატობა;
 მეტყველება;
 ვოკალი;
 პლასტიკა და ქორეოგრაფია;
 მსოფლიო და ქართული თეატრის ისტორია.

„ფასიანი საკონსულტაციო შეხვედრათა ციკლი დრამის რეჟისორისათვის“ - 6 თვე.
 დრამის რეჟისორის ოსტატობა (საფუძვლები);
 მსოფლიო და ქართული თეატრის ისტორია.

„ფასიანი საკონსულტაციო შეხვედრათა ციკლი კინო-ტელე რეჟისორისათვის“ -7 თვე.
 კინო -ტელე რეჟისურა ( საფუძვლები);
 მსოფლიო და ქართული კინო ისტორია.

„ფასიანი საკონსულტაციო შეხვედრათა ციკლი კინო-ტელე ოპერატორებისათვის“ -7 თვე.
 კინო -ტელე საოპერატორო ხელოვნება (საფუძვლები);
 მსოფლიო და ქართული კინოს ისტორია.

კინო -ტელე ხელოვნება
 ფოტოგრაფიის პროგრამა - სრული პროგრამის ხანგრძლივობა 2 თვე;
 მხატვრული ფოტოგრაფია - ხანგრძლივობა -8 თვე;
 ფოტო ვიდეო რეპორტიორი - ხანგრძლივობა -4 თვე;
 რეჟისორ -ასისტენტის პროგრამა - ხანგრძლივობა 1 თვე;
 რეჟისორის I ასისტენტი - პროგრამის ხანგრძლივობა 3 თვე;
 ხმის ოპერატორი - 3 თვე.
 ვიდეოგრაფერი - პროგრამის ხანგრძლივობა 3 თვე;
 კინოდრამატურგიის საფუძვლები - პროგრამის ხანგრძლივობა 2 თვე;
 მონტაჟის რეჟისურის საფუძვლები - ხანგრძლივობა 12 თვე (3 ეტაპი),



კინო-ტელე მონტაჟის თეორიული და პრაქტიკული პროგრამა /Postproduction/
ხანგრძლივობა -2 თვე;

 ტელე და კინო მონტაჟის რეჟისურის სწარაფი მომზადების პრაქტიკული პროგრამა
I ეტაპი - დოკუმენტური ფილმის შექმნა;
II ეტაპი - მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის შექმნა;
პროგრამის ხანგრძლივობა 6 თვე;
კინოტექნიკის თეორიული და პრაქტიკული კურსი .
ხანგრაძლივობა 3 თვე
 სტერეოსკოპული კინემატოგრაფიის საფუძვლები

ხანგრძლივობა -3 თვე,
თეატრალური ხელოვნება
 კლასიკური, სახასიათო და ქართული ცეკვის პრაქტიკა და მეთოდიკა; ხანგრძლივობა
12 თვე (3 ეტაპი)

 გრიმი- ხანგრძლივობა 15 ლექცია.
 მხატვრული განათება თეატრში (მხატვარ გამნათებლის მოკლე სასერთიფიკატო
პროგრამა); ხანგრძლივობა 3 თვე;
 კომუნიკაციის ხელოვნება - ხანგრძლივობა 2 თვე ;

დეკორატიულ - გამოყენებითი ხელოვნება

 თეატრალური აქსესუარების შექმნის ტექნოლოგია: /თოჯინები/ პრაქტიკული
პროგრამა, ხანგრძლივობა 1 თვე;
 დეკორატიული ნიღაბი - ხანგრძლივობა 1 თვე,

დეკორატიულ დიზაინი და ტრადიციული ხელოვნება

ქსოვილის მხატვრული დამუშავება
 Quilt /დალიანდაგება/ -ხანგრძლივობა 1 თვე;
 თექა - ხანგრძლივობა - 1 თვე;
 ბატიკა - ხანგრძლივობა 1 თვე;
 თანამედროვე და კლასიკური ქარგვა, ბისერით ქარგვა-ქსოვა, ქსოვა ჩხირით და
ყაისნაყით - ხანგრძლივობა 1 თვე;
 ვიტრაჟი /მოხატვის ტექნოლოგია/ - ხანგრძლივობა -1 თვე;
 ბრებისა და ტორშერების დამზადება ვიტრაჟით - ხანგრძლივობა 1 თვე;
 კერამიკულ ნაკეთობათა მოხატვა - ხანგრძლივობა 1 თვე;
ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი



 ტუროპერეიტინგი /ტუროპერატორების პროგრამა; ხანგრძლივობა 1 თვე;
 ქართული ენის სწავლების პროგრამა (სპარსულენოვანთათვის,
აზერბაიჯანულენოვანთათვის, სომხურენოვანთათვის)-ხანგრძლივობა 8 თვე;

არასასერთიფიკატო პროგრამა
 ქალაქური სიმღერა გიტარის თანხლებით - ხანგრძლივობა 6 თვე;

პროგრამას უძღვებიან მაღალკვალიფიციური პროფესორები და პედაგოგები.

პროგრამები ჩატარდება უნივერსიტეტის ბაზაზე.

შოთა რუსთაველის გამზირი # 19;

დავით აღმაშენებლის გამზირი # 40;

პროგრამის გავლის შემდეგ გაიცემა შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაბამისი სერტიფიკატი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: 294 02 76
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თეატრისა და კინოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი.
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