აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის
საქმეთა ცენტრის მიერ 2011 -2016 წლებში ორგანიზებულ სპორტულ და სახელოვნებო
ღონისძიებებში მონაწილე სტუდენტთა სტატისტიკური ანალიზი;
სპორტული ღონისძიებები:

1. 2011 წელს ჩატარდა შეჯიბრებები სპორტის 6 სახეობაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო
742 -მა სტუდენტმა და თანამშრომელმა
2. 2012-2013 სასწავლო წელს სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში ( სპორტის 8
სახეობა) მონაწილეობა მიიღო 864 -მა სტუდენტმა
3. 2013-2014 სასწავლო წელს შეჯიბრებები ჩატარდა სპორტის 9 სახეობაში; მონაწილეობა
მიიღო 872 -მა სტუდენტმა
4. 2014-2015 სასწავლო წელს შეჯიბრებები ჩატარდა სპორტის 8 სახეობაში; მონაწილეობა
მიიღო 895 -მა სტუდენტმა
5. 2015-2016 სასწავლო წელს ჩატარდა 13 სპორტული ღონისძიება; მონაწილეობა მიიღო
1292 -მა სტუდენტმა

სახელოვნებო ღონისძიებები:

2012-2013 სასწავლო წელს ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები:
--- სტუდენტთა პოეზიის საღამო
--- მუს. ლიტ. შემოქმედებითი საღამო
--- სტუდენტთა თეატრალური დასის სპექტაკლის ჩვენება
---სტუდენტთა და თანამშრომელთა გამოფენა
---მოდების ჩვენება
---გალა-კონცერტი
---ანსამბლები ,,ადილა“ ,,კოლხა“- ს კონცერტი
---სახელოვნებო კვირეულის დახურვის ცერემონიალი
სულ მონაწილე 250

2013-2014სასწავლო წელი
-----სტუდენტებისა და თანამშრომლების ნამუშევრების გამოფენა
-----საესტრადო მუსიკის კონცერტი
-----სტუდენტთა პოეზიის საღამო
----ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა
-----გ. კეპულაძის საპორტეპიანო კონცერტი
----სტუდენტთა გამოფენა
----მოდების ჩვენება
-----სტუდენტური თეატრალური დასის სპექტაკლი
-----,,ადილა“ ,,კოლხა“ ერთობლივი კონცერტი
----სტუდენტებისა და კობახიძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრის ერთობლივი
კონცერტი
---დახურვის ცერემონიალი
სულ მონაწილე 400

2014-2015 სასწავლო წელი
--- სტუდენტებისა და თანამშრომელთა ერთობლივი გამოფენა
-----,,ადილა“ ,,კოლხა“ ერთობლივი კონცერტი
----ვოდეორგოლების კონკურსი ,,მეორე ანბანი“
-----მოდების ჩვენება (ბოტანიკური ბაღი)
----სტუდენტთა და თანამშრომელთა ერთობლივი ლიტერატურული საღამო
----შექსპირის სონეტების საჯარო კითხვა
-----სტუდენტებისა და კობახიძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრის ერთობლივი
კონცერტი
-----სტუდენტთა თეატრალური დასის სპექტაკლი
--დახურვის ცერემონიალი
სულ მონაწილე 500

2015 -2016 სასწავლო წელი
---აკაკი წერეთლის პოეზიის საჯარო კითხვა
---პაპუნა გიორგაძის წიგნის პრეზენტაცია
---სტუდენტთა და საზღვარგარეთ მოღვაწე სტუდენტ-მუსიკოსთა კლასიკური
მუსიკის კონცერტი
-----გორის ქალთა კამერული მუსიკის კონცერტი
---სტუდენტთა და თანამშრომელთა ერთობლივი გამოფენა
----მოდების ჩვენება (მონპლაზირი)
---ახალგაზრდა შემოქმედთა პოეზიის საღამო
---აწსუ სტუდენტთა და უმაღლესი სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტთა ერთობლივი
კონცერტი
---მედია-პროექტი ,,ეტალონი“
---გორის უნივერსიტეტის სპექტაკლი
----მედია პროექტი ,,ეტალონი“
----დახურვის ცერემონიალი
სულ მონაწილე 750

2016-2017 სასწავლო წელი
---სახელოვნებო კვირეულის გახსნის საზეიმო ცერემონიალი
---სტუდენტთა გალა-კონცერტი
---ლიტერატურული სპექტაკლი ,,ქართული ენა“
---სტუდენტთა თეატრალური დასის სპექტაკლი
----სტუდენტთა და კობახიის სახელობის სიმფონიური ორკესტრის ერთობლივი
კონცერტი
--პროფესორ მაგდა თხილავას საფორტეპიანო კონცერტი
---სტუდენტ ნ. თედორაშვილის წიგნის პრეზენტაცია
--მოდების ჩვენება
---სტუდენტთა და თანამშრომელთა ერთობლივი გამოფენა
---დასავლეთ საქართველოს კუთხეების ამსახველი გამოფენა ეთნოპარკი

--დახურვის ცერემონიალი
სულ 900 მონაწილე

მონაწილეთა საერთო რაოდენობაა 3500

