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კომისიის თავმჯდომარე: 

ასოც პროფ. დ. თვალთვაძე  _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი. 

 

 კომისიის წევრები: 

 1. პროფ. თ. დუნდუა _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; 

 2. პროფ. თ. პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; 

 3. ასოც პროფ. ნ. გაფრინდაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 

კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი; 

 4. ასოც პროფ. დ. გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის 

მართვის სამსახურის უფროსი; 

 5. პროფ. ზ. სხირტლაძე _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე; 

 6. პროფ. ა. ყულიჯანაშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი; 

 7. ნ. პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი. 

 

დარგობრივი კომისიები: 
 
ფილოსოფია 
1. ასოც. პროფ. ა. ზაქარიაძე 

2. ასოც. პროფ. დ. ჯალაღონია 

3. ასოც. პროფ. მ. ბიჭაშვილი 

 

ისტორია; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა; არქეოლოგია; ანთროპოლოგია; 

მედიევისტიკა;  

1. პროფ. გ. ალასანია 

2. პროფ. მ. ჩხარტიშვილი 

3. პროფ. ლ. გორდეზიანი 

4. პროფ. ქ. ხუციშვილი 

5. პროფ. ვ. კიკნაძე 

6. პროფ. ბ. ჯავახია 

7. ასოც. პროფ.  ვ. ლიჩელი 

8. ასოც. პროფ. ზ. კვიციანი 

 

კულტურის მეცნიერებები: 

1. პროფ. ნ. ჩიქოვანი 

2. პროფ. გ. ლორთქიფანიძე 

 



ხელოვნებათმცოდნეობა 

1. ასოც. პროფ. მ. ციციშვილი 

2. ასოც. პროფ. ი. კოშორიძე 

 

ქართველური ენათმეცნიერება; ქართული ბიბლიის ფილოლოგია; კავკასიოლოგია; 

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება;  

1. პროფ. თ. გამყრელიძე 

2. პროფ. ვ. იმნაიშვილი 

3. პროფ. რ. ქურდაძე 

4. პროფ. ც. ბარამიძე 

5. ასოც. პროფ. მ. ჩუხუა 

6. ასოც. პროფ. ჯ. კვიციანი 

7. ასოც. პროფ. მ. ნიკოლეიშვილი 

 

ქართული ლიტერატურა; ფოლკლორისტიკა; შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა; 

1. პროფ. ე. ხინთიბიძე  

2. პროფ. ი. რატიანი 

3. ასოც. პროფ. თ. ქურდოვანიძე 

 

ევროპული ლიტერატურა; გერმანული ფილოლოგია; ინგლისური ფოლოლოგია; რომანული 

ფილოლოგია; ამერიკისმცოდნეობა 

1. პროფ. ლ. ქეცბა-ხუნდაძე 

2. პროფ. მ. რუსიეშვილი 

3. პროფ. ქ. გაბუნია 

4. ასოც. პროფ. ე. მეძმარიაშვილი 

5. ასოც. პროფ. ი. დარჩია 

 

კლასიკური ფილოლოგია და სიძველეთმცოდნეობა; ბიზანტიური და ახალბერძნული 

ფილოლოგია; 

1. პროფ. რ. გორდეზიანი 

2. ასოც. პროფ. ს. შამანიდი 

3. ასოც. პროფ. თ. დოლიძე 

 

სლავისტიკა; რუსეთისმცოდნეობა 

1. პროფ. მ. ფილინა 

2. პროფ. დ. გოცირიძე 

3. დოქტორი დ. კანდელაკი 

 

თარგმანმცოდნეობა 

1. პროფ. ი. მერაბიშვილი 

2. ასოც. პროფ. ე. ნავროზაშვილი 

 

არაბული ფილოლოგია; ასირიოლოგია; თურქოლოგია 

1. პროფ. ა. სილაგაძე 



2. ასოც. პროფ. მ. ღამბაშიძე 

3. პროფ. მ. ჯიქია 

 

განათლების მეცნიერებები: 

1. პროფ. ქ. ჭკუასელი 

2. ასოც. პროფ. თ. კარანაძე 
 


