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#153/01-01  ბრძანებით 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

საფაკულტეტო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე – პროფ. თეიმურაზ პაპასკირი, ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. 

საფაკულტეტო საპრეტენზიო საბჭოს თავმჯდომარე – პროფ. თედო დუნდუა, ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.  

სამაგისტრო პროგრამა: ამერიკისმცოდნეობა 

საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. ვასილ კაჭარავა 

2. ასისტ. პროფ. მიხეილ ბარნოვი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე 

 

                                          სამაგისტრო პროგრამა: ანგლისტიკა 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. რუსუდან დოლიძე 

2. მოწვ. მასწ. გიორგი მელაძე 

3. ქეთევან გრძელიძე 

4. მარიამ ქებურია 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. გიორგი ყუფარაძე 

2. ასოც. პროფ. ნათია ნემსაძე 

3. ასოც. პროფ. დავით მაზიაშვილი 

4. სოფიო დარასელია 

 

სამაგისტრო პროგრამა: არაბისტიკა 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა: არქეოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. დავით ნასყიდაშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ემერიტუს პროფესორი გურამ გრიგოლია 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ასირიოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნინო სამსონია 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ემერიტუს პროფესორი ჯემალ შარაშენიძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ახალი და უახლესი ისტორია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი 

2. ასისტენტ-პროფ. ზაალ გოგენია 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. მერაბ კალანდაძე 

2. ასოც. პროფ. ლეილა (ია) ხუბაშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნანა ტონია 

2. ასისტენტ-პროფ. მაკა ქამუშაძე 

3. მოწვ. მასწ. თამარ აფციაური 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ანი ჩიქოვანი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: გერმანული ფილოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე 

2. ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 



1. ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ებრაულ-არამეული ფილოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მამუკა ბუცხრიკიძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ენების ცენტრის მასწავლებელი ლელა ბახტაძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ეთნოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ისტ. მეცნ. დოქტორი ნოდარ შოშიტაშვილი 

2. ისტ. მეცნ. დოქტორი ნუნუ მინდაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. როზეტა გუჯეჯიანი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. თინათინ ბოლქვაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ეთერ სოსელია 

 

სამაგისტრო პროგრამა: თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები  

(ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) 

საგამოცდო კომისია: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი ნათია ამირეჯიბი 

2. ფილოლოგიის დოქტორი ელისო გოდუაძე 

3. ფილოლოგიის დოქტორი ლელა ებრალიძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი ნუგზარ რუხაძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა: თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი 

2. ასოც. პროფ. ნინო წერეთელი 

3. ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან გოჩიტაშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. პროფ. მაია მირესაშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: თურქული ფილოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ელისაბედ ბჟალავა 

2. ასისტ. პროფ. თამარ ალფენიძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ენების ცენტრის სპეციალისტი თეონა აფხაზავა 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ირანისტიკა 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. თეა შურღაია 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ნომადი ბართაია 

 

სამაგისტრო პროგრამა: კავკასიოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია 

2. ისტორიის დოქტორი ნუგზარ ანთელავა 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ისტორიის დოქტორი სარდიონ ზედელაშვილი 

2. ფილოლოგიის დოქტორი რუსუდან ჯანაშია 

 

სამაგისტრო პროგრამა: კულტურის კვლევები 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ივანე წერეთელი 

სამაგისტრო პროგრამა: კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ისტ. მეცნ. დოქტორი ნოდარ შოშიტაშვილი 

2. ისტ. მეცნ. დოქტორი ნუნუ მინდაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. როზეტა გუჯეჯიანი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

საგამოცდო კომისია: 



1. ასოც. პროფ. ნათელა ჯაბუა 

2. ასოც. პროფ. მაია ციციშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ირინა კოშორიძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. რამაზ ჭილაია 

2. ასისტ. პროფ. სოსო ტაბუცაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. თენგიზ კიკაჩეიშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: რომანული ფილოლოგია 

a) ფრანგული ფილოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნანა გუნცაძე 

2. ასისტ. პროფ. ბელა ხაბეიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი გვანცა ჭანტურია 

 

ბ) ესპანური ფილოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასისტ. პროფ. ნინო ჭრიკიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. მოწვეული მასწავლებელი ანა გველესიანი 

გ) იტალიური ფილოლოგია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მაია ჯავახიძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასისტ. პროფ. სალომე კენჭოშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: საქართველოს ისტორია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. დიმიტრი შველიძე 

2. ასოც. პროფ. აპოლონ თაბუაშვილი 

3. ასისტ. პროფ. ლერი თავაძე 

4. ასისტ. პროფ. ალექსანდრე ბოშიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. მიხეილ ბახტაძე 

2. ასოც. პროფ. ბონდო კუპატაძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა: სახვითი ხელოვნება 

საგამოცდო კომისია: 

1. ვლადიმერ ასათიანი 

2. ლელა გელეიშვილი 

3. ანდრო ამბარცუმიანი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. გრიგოლ კვატაშიძე 

2. მალხაზ კუხაშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი) 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე 

2. ემერიტუს პროფესორი ნოდარ ფორაქიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ემერიტუს პროფესორი ნათელა ჭოხონელიძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ფილოსოფია 

საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. ვალერიან რამიშვილი 

2. ასოც. პროფ. ნაპო კვარაცხელია 

3. ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. მამუკა ბიჭაშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ქართველური ენათმეცნიერება 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი 

2. ასოც. პროფ. მაია ლომია 

3. ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ემერიტუს პროფ. მერი ნიკოლაიშვილი 



 

სამაგისტრო პროგრამა: ქართული ლიტერატურა 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ვლადიმერ მინაშვილი 

2. ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე 

3. ასოც. პროფ. ლელა ხაჩიძე 

4. ასოც. პროf. rusudan niSnianiZe 
 

sapretenzio sabWo: 

1. asoc. prof. nestan sulava 

2. asoc. prof. Tamar paiWaZe 
 

samagistro programa: Sua saukuneebis qristianuli aRmosavleTis filologia 

sagamocdo komisia: 

1. emeritus prof. damana meliqiSvili 
 

sapretenzio sabWo: 

1. asoc. prof. lela cixelaSvili 
 

samagistro programa: qristianobis istoria 

sagamocdo komisia: 
1. ist. doqt. giorgi papuaSvili 
2. ist. doqt. sofio andRulaZe 
3. filologiis doqt. ia grigalaSvili 

 

sapretenzio sabWo: 

1. ist. doqt. medea bendeliani 
2. mixeil qarTveliSvili 

 
 


