
ქართველური  ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის 

ცხრილი. 

 

II  კურსი: 

 

ორშაბათი 

მერაბ ბერიძე (15, 16, 17, 18  საათი) 

1. ქართული ონომასტიკა 2 

2. ქართული ონომასტიკა 2 

3. დიალექტური და ონომ. მასალის ანალიზი 2 

4. დიალექტური და ონომ. მასალის ანალიზი 2 (მაკა ბერიძე) 

  

სამშაბათი 

მერაბ ბერიძე  (16 საათი) 

1. საკურსო შრომა 

 

ოთხშაბათი 

ინგა ღუტიძე (16, 17 საათი)  

2. ქართული ენის ტიპოლოგიური ანალიზი 

3. ქართული ენის ტიპოლოგიური ანალიზი   

 

ხუთშაბათი 

ვლადიმერ კიკილაშვილი (16, 17, 18, 19 საათი) 

1. ახალი ტექნოლოგიებით ენის დოკუმენტირება და კვლევა 

2. ახალი ტექნოლოგიებით ენის დოკუმენტირება და კვლევა 

3. ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები 

4. ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები 



 

ქართული  ლიტერატურის  ისტორიის სამაგისტრო 

პროგრამის  ცხრილი: 

 

I  კურსი: 

 

ორშაბათი 

ვახტანგ  ინაური  (16, 17 საათი) 

1. საზღვარგარეთის ლიტერატურა 1   

2. საზღვარგარეთის ლიტერატურა 2  

       

     სამშაბათი 

      ქეთევან  გრძელიშვილი  (16, 17 საათი) 

 

1. მე-17-18 სს.ლიტ. მიმდინარეობები და დავით გურამიშვილი 

2. მე-17-18 სს.ლიტ. მიმდინარეობები და დავით გურამიშვილი 

 

     

  ოთხშაბათი 

დალი ბეთხოშვილი  (16, 17 საათი) 

1. ქართ. მწერლობის ძეგლების რედაქტ. და პუბლიკაციის ისტორია 
2. ქართ. მწერლობის ძეგლების რედაქტ. და პუბლიკაციის ისტორია 
 

 

ხუთშაბათი 

ნესტან სულავა (17, 18, 19, 20 სთ) 

1. ძველი ქართული ლიტ. მსოფლიო ლიტ. კონტექსტში  

2. ძველი ქართული ლიტ. მსოფლიო ლიტ. კონტექსტში  

3. სამეცნიერო ნაშრომის მომზადების კრიტერიუმები   

4. სამეცნიერო ნაშრომის მომზადების კრიტერიუმები  - 

 

 

 

       

 

 

 



II   კურსი: 

ორშაბათი 

ვახტანგ ინაური  (15, 16 საათი) 

     1. მეოცე საუკუნის ქართული ლიტ. მსოფლიო ლიტ. კონტექსტში  

     2. მეოცე საუკუნის ქართული ლიტ. მსოფლიო ლიტ. კონტექსტში  

 

ირინა ჯიშკარიანი (17, 18 საათი) 

     3. საზღვარგარეთის ლიტერატურა 5  - ი. ჯიშკარიანი 

     4. საზღვარგარეთის ლიტერატურა 5  - ი. ჯიშკარიანი 

     

    სამშაბათი 

     ქეთევან გრძელიშვილი (17, 18 საათი) 

 

     1. ქართული მოდერნიზმი, გალაკტიონოლოგია   
     2. ქართული მოდერნიზმი. გალაკტიონოლოგია   
 

    ოთხშაბათი 

     დალი ბეთხოშვილი   (17, 18 საათი) 

      

    1. ილიალოგია. ვაჟალოგია 
    2. ილიალოგია. ვაჟალოგია 

 

ხუთშაბათი 

ნესტან სულავა  (15, 16 საათი) 

1. ქართულ-ბიზანტიური ლიტ.ურთიერთობები  

2. ქართულ-ბიზანტიური ლიტ.ურთიერთობები  

 

პარასკევი 

ნესტან სულავა  (17, 18 საათი) 

1. ქართული და დასავლური რომანტიზმი  

2. ქართული და დასავლური რომანტიზმი  

 

 



საქართველოს ისტორიის  სამაგისტრო  პროგრამის  ცხრილი. 

                                                 I  კურსი. 

ორშაბათი 

ნიკო  ახალკაცი  ( 16, 17  საათი) 

1. საქართველო ანტიკურ ხანაში.  

2.  საქართველო ანტიკურ ხანაში 

 

სამშაბათი 

რომან გოგოლაური  (14, 15, 16, 17 საათი). 

1. საქართვ. პოლიტიკური ისტორია (IV-XIIსს) 

2. საქართვ. პოლიტიკური ისტორია (IV-XIIსს) 

3. ქართული დიპლომატია 

4. ქართული დიპლომატია 

 

ოთხშაბათი 

რომან გოგოლაური  (14, 15  საათი) 

1. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური ისტორია (IV-XII) 

2. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური ისტორია (IV-XII) 

 

ხუთშაბათი 

მედეა ბურდული  (14, 15  საათი) 

1. საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობა  

2. საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობა  

 

 

 

 

 



II  კურსი 

ორშაბათი 

თამარ  მათიაშვილი  (15, 16 საათი) 

1. სამხრეთ საქართველოს არქეოლოგია (არჩევითი) 

2. სამხრეთ საქართველოს არქეოლოგია (არჩევითი) 

სამშაბათი 

უჩა ბლუაშვილი  (15, 16, 17, 18  საათი). 

1. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ისტორია (XIX -XXI სს) 

2. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ისტორია (XIX -XXI სს) 

3. საქართველოს პოლიტიკური   ისტორია  (XIX -XXI სს) 

4. საქართველოს პოლიტიკური   ისტორია  (XIX -XXI სს) 

ოთხშაბათი 

უჩა ბლუაშვილი (15, 16  საათი) 

1. საქართველოს    სოციალურ –ეკონომიკური ისტორია (XIX -XXI სს) 

2. საქართველოს    სოციალურ –ეკონომიკური ისტორია (XIX -XXI სს) 

 

ხუთშაბათი 

თინა იველაშვილი  (15, 16 საათი)  

1. კათოლიკობის ისტორია საქართველოში (არჩევითი) 

2. კათოლიკობის ისტორია საქართველოში (არჩევითი) 

 

პარასკევი 

უჩა ბლუაშვილი  (15, 16 საათი) 

3. საქართველო და დასავლეთი 

4. საქართველო და დასავლეთი 

 

 

 

 


