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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

დოქტორანტურის კანდიდატთა გასაუბრების გრაფიკი 

 

2018-19 სასწავლო წელი 

 
2018 წლის 11 სექტემბერი,  10. 00 -13.00 

თსუ პირველი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 

ისტორიის სადოქტორო პროგრამა 
      

     

ქვედარგები: საქართველოს ისტორია, საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა, 

კავკასიის ისტორია 

 

საქართველოს ისტორია 

 

1. მიქავა მზისადარ 

2. მურუსიძე შორენა 

3. მჭედლიძე ელენე 

4. ქეთელაური იოსებ 

5. ჯაგუნავა პავლიკა 

 

საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა 

 

1. ირემაძე ირაკლი 

2. პაპუაშვილი თამარ 

 

კავკასიის ისტორია 

 

1. ფარეულიძე თეონა 

2. ციცვიძე მაია 

 

 

არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია 
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1.  ბიძინაშვილი გიორგი 

1. თავართქილაძე ნინო 

2. ჩილინგარაშვილი გია 

3. ჯოხაძე საბა 

 
 

 

 

2018 წლის 11 სექტემბერი, 14. 00 – 18. 00 

თსუ პირველი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 

ისტორიის სადოქტორო პროგრამა 
      

     

ქვედარგები: ახალი და უახლესი ისტორია, შუასაუკუნეების ისტორია, ძველი 

მსოფლიოს ისტორია  
 

ახალი და უახლესი ისტორია 

 

1. ბერიაშვილი ელენე 

2. გულიაშვილი ირაკლი 

3. გუნჯუა დათა 

4. კუპრაძე თეონა 

5. ლაგაზიძე ხათუნა 

6. ტყებუჩავა მურმან 

7. ჯიბლაძე მარინე 

 

შუასაუკუნეების ისტორია 

 

1. გოგოლაშვილი თეა 

2. კვაჭაძე ბექა 

3. ცაგარეიშვილი თემური 

4. წურწუმია გიორგი 

 

ძველი მსოფლიოს ისტორია 

 

1. გაბუნია ოთარი 

2. პოილარაშვილი თორნიკე 
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2018 წლის 12  სექტემბერი,  10. 00 -13.00 

თსუ პირველი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 

 

 

ანთროპოლოგია 

 
1. ასათიანი რუსუდან 

2. კაკაბაძე ელგუჯა 

3. მირიანაშვილი ეკა 

4. ჭინჭარაული მარიამ 

 

ამერიკისმცოდნეობა 

 

1. გულიაშვილი სოფიკო 

2. კაპანაძე ნანა 

3. საათაშვილი ნონა 

4. ჩანგიანი მარინე 

5. ჩიქობავა გვანცა 

 

რუსეთისმცოდნეობა 

 

1. ნიკოლავა ლალი 

2. ნემსიწვერიძე ნიკა 

3. რიკაძე გიორგი 

 

კულტურის კვლევები 

 

1. გალდავა თეა 

2. გლუტაშვილი გიგა 

3. ლეჟავა ლილი 
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2018 წლის 12 სექტემბერი, 14. 00 – 18. 00 

თსუ პირველი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 

 

 

ფილოსოფია 
1. კოხია ქრისტინე 

2. ჭულუხაძე ოთარ 

3. ხარიბეგაშვილი გიორგი 

4. ხატაშვილი არჩილ 

 

ხელოვნებათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა 

 
4. ყაყიტაშვილი მარიამი 
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2018 წლის 13 სექტემბერი,  10. 00-13:00 

თსუ პირველი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 
 

 
 

ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა 
              

ქვედარგები:  ქართული ლიტერატურის ისტორია,   ფოლკლორისტიკა, კლასიკური 

ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია,  შედარებითი  და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება,  ქართული ბიბლიის ფილოლოგია   

 
ქართული ლიტერატურის ისტორია 

1. გოგიშვილი ნათია 

2. გრიგოლია თამთა 

3. მინდიაშვილი ანა 

4. ნაჭყებია დავით 

5. ქადარია ნინო 

6. ღონღაძე თამთა 

7. ჯახველაძე ნინო 

 

ფოლკლორისტიკა 

1. საბაძე ნინო 

 

ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია 

1. სეხნიაშვილი სალომე 

2. ქირია ანა 
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კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია 

1. თარხნიშვილი თამარ 

2. კალაძე მარიამ 

 

ქართული ბიბლიის ფილოლოგია 

1. ქიტოშვილი გიორგი 

2. ჯიქურაშვილი თინათინ 

 

შედარებითი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება 

1. მღვდელაძე გვანცა 

2. ნოზაძე ნინო 

3. სალია ირაკლი 
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2018 წლის 13 სექტემბერი,  14. 00 -18.00 

თსუ პირველი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 

ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა 
              

ქვედარგები: შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა, ინგლისური ფილოლოგია, 

ლექსიკოგრაფია, თარგმანმცოდნეობა, რომანული ფილოლოგია, სლავური ფილოლოგია, 

ირანული   ფილოლოგია 
 

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა 

 

1. ბაგაური ირინა 

2. გვარამაძე იზა 

3. კომახიძე ირინა 

4. მალუტაშვილი ნინო 

5. ქასრაშვილი ნათია 

 

ინგლისური ფილოლოგია 

 

1. ირიცპუხოვა ნაზი 

2. მიქაძე სოფიკო 

3. ნადარეიშვილი ავთანდილ 

4. ოთხოზორია თეონა 

5. სუხიტაშვილი ელისო 

6. შაიშმელაშვილი თინათინ 

7. ხარატიშვილი ქეთევან 

8. ხელაშვილი ჟანა 

9. ჯმუხაძე ქეთევან 

 

ლექსიკოგრაფია 

 

1. გოგია ნანა 

2. ხურცილავა ანა 

 

 

თარგმანმცოდნეობა 

 

1. ადამაშვილი ციცინო 
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რომანული ფილოლოგია 

 

1. გუგუნავა მაია 

2. სულაბერიძე სალომე 

3. ჯოხაძე ნინო 

 

სლავური ფილოლოგია 

 

1. სამხარაძე ანა 

 

 

ირანული ფილოლოგია 

 

1. ლაზვიაშვილი ანი 

2. ღუღუნიშვილი თამარ 

 

 


