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სასწავლო გეგმა                                                                                                       დანართი 1 
 

ფაკულტეტი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: მსოფლიოს ისტორია და საქართველოს ისტორია 
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება:ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში  
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა (120 კრედიტი) 
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: სრული პროფესორი ეკა ავალიანი, სრული პროფესორი ვაჟა კიკნაძე 
აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 57/2011 
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი):  2011-2012 სასწავლო წელი  

 
პროგრამის სტრუქტურა 

 
    სავალდებულო კურსები  60 კრედიტი (ECTS) 

კოდი 

   
სასწავლო კურსის დასახელება 
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1 მახლობელი აღმოსავლეთისა და 
მედიტერანული სამყაროს კულტურების 
მოდელები; ძველი  სახელმწიფოები 

10 
30 30 150 16 20 4 წინაპირობის გარეშე I  

Eეკა ავალიანი 
 ეკა გოგოხია 

2 ბიბლიის ( ძველი აღთქმა) ისტორიულ-
კულტურული კონტექსტი, ძველი 
პალესტინა და მეზობელი კულტურები     

10 
30 30 150 16 20 4 

წინაპირობის გარეშე 
 II 

ეკა ავალიანი  
მაია ხარაიძე 

3 მცირე აზიის ისტორიულ-კულტურული 
კონტექსტი,  ინტერკულტურული 
შეხვედრები 

5 
30 15 60 8 9 3 

წინაპირობის გარეშე 
 II Mმაია ღამბაშიძე 
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4 შუა საუკუნეების  ქართული კულტურის 
უნიშვნელოვანესი პრობლემები და მათი 
კვლევის თანამედროვე მიდგომები 

5 
30 15 60 8 9 3 

წინაპირობის გარეშე 
III  ვაჟა კიკნაძე 

5 ქართული სახელმწიფო აღმოსავლეთსა 
და დასავლეთს შორის 
ინტერკულტურულ პერსპექტივაში 

5 
30 15 60 8 9 3 

წინაპირობის გარეშე 
 II ვაჟა კიკნაძე 

6 ევროპული ურბანიზმის პრობლემები, 
ძველი ქალაქების მრავალსახეობა 

5 
30 15 60 8 9 3 

წინაპირობის გარეშე 
III  

Eეკა ავალიანი 
 Eეკა გოგოხია 

7 
 
 

ინდოევროპეისტიკისა და 
მედიტერანისტიკის ძირითადი 
ასპექტები და კვლევის მეთოდები 

5 
30 15 60 8 9 3 წინაპირობის გარეშე  II 

M Eეკა ავალიანი 
 

8 
 
 

საქართველო, ევროპა და მონგოლები 
(XIII-XIV სს-ში):  განსხვავებული 
კულტურების კონფლიქტი და 
თანაარსებობის ფორმები 

5 

30 15 60 8 9 3 

წინაპირობის გარეშე 

III  ვაჟა კიკნაძე 

9 
 

აკადემიური წერა და სამაგისტრო 
ნაშრომის დიზაინი (კულტურის 
მეცნიერების, ნაციონალიზმისა და 
ეთნიკურობის კვლევის პროგრამა) 

10 

30 60 120 16 20 4 

წინაპირობის გარეშე 

I  
ნინო ჩიქოვანი, 
ირაკლი ჩხაიძე 
  

     არჩევითი 1  კურსები  30 კრედიტი (ECTS) 

 ძველანატოლიური (მცირე აზიის)  
ისტორიული  წყაროები და 
Hისტორიული წყაროების თარგმანი 

10 30 
30 150 16 20 4 

წინაპირობის გარეშე 
III  

 Mმაია ღამბაშიძე 

 Bბიზანტიური ცივილიზაცია 
  (მედიევისტიკის სამაგისტრო 
პროგრამასთან ერთად) 

5 30 
30 45 8 9 3 

წინაპირობის გარეშე 
III  

ბეჟან ჯავახია 

  ისტორიული პროცესი და კულტურის 
კვლევები: მეთოდოლოგიური 
საფუძვლები (მედიევისტიკის, 
კულტურის მეცნიერების, 
ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის 

10 30 

60 120 16 20 4 

წინაპირობის გარეშე 

I  

Nნინო ჩიქოვანი 

                                                 
1 დასახელებულის გარდა, სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს საგანი სხვა სამაგისტრო პროგრამის (ასირიოლოგიის, მედიევისტიკის, კულტურის კვლევების, 
საქართველოს ისტორიის) სავალდებულო და არჩევითი საგნებიდან, პროგრამისა და სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით. 
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კვლევის პროგრამებთან ერთად) 
  კავკასია და ძველი ცივილიზაციები  5 30 15  60   8 9  3  წინაპირობის გარეშე  II   ეკა ავალიანი 

 კულტურის პოლიტიკის საფუძვლები  
(კულტურის კვლევების სამაგისტრო 
პრგრამასთნ ერთდ) 

10 
30 60 120 16 21 3 წინაპირობის გარეშე  II 

ქეთევან კაკიტელაშვილი, 
ასოც.პროფ., მამია სურმავა, 
ასოც.პროფ. 

 კოლექტიური მეხსიერება და 
იდენტობის პოლიტიკა 
(კულტურის კვლევების სამაგისტრო 
პრგრამასთნ ერთდ) 

5 30 30 

45 8 9 3 წინაპირობის გარეშე  II 

ნინო ჩიქოვანი, სრული 
პროფ. 
ივანე წერეთელი, 
ასისტ.პროფ., 
ისტ.მეცნ.კანდ. 

 უცხოური ენა 1  
5  60 45 8 10 2 წინაპირობის გარეშე 

√ √ ენების ცენტრის 
მასწავლებელი 

 უცხოური ენა 2  
5  60 45 8 10 2 უცხოური ენა 1 / ტესტი 

√ √ ენების ცენტრის 
მასწავლებელი 

 გარდა ჩამოთვლლისა სტუდენტს 
შეუძლია არჩევითი სტატუსით  აირჩიოს 
სხვა საგნები  ასირიოლოგიის, 
მედიევისტიკის, კულტურის კვლევების, 
საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო 
პროგრამებიდან, პროგრამისა და 
სამაგისტრო ნაშრომის 
ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით. 

  

     

 

  

 

 სამაგისტრო ნაშრომი  30         IV  

 
პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
თარიღი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                        ფაკულტეტის ბეჭედი  
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კრედიტების და საგნების სემესტრული განაწილება 

სამაგისტრო პროგრამა:  ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში                                                                   2011–2013 წ.წ. 

 I სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS) 

 

 სასწავლო კურსის დასახელება 

კრედიტე
ბის 

რაოდენ
ობა 

კურსის 
სტატუსი 

სალექცი
ო 
საათები 
კვირაში 
 

სამუშ. 
ჯგუფ/ 

პრაქტ. 
(საათები 
კვირაში) 

კურსის წინაპირობა ლექტორი/ლექტორები 

1 აკადემიური წერა და სამაგისტრო 
ნაშრომის დიზაინი (კულტურის 
მეცნიერების, ნაციონალიზმისა და 
ეთნიკურობის კვლევის პროგრამა) 
 

10  
სავალდებულ
ო 2 4 

წინაპირობის გარეშე 
ნინო ჩიქოვანი, 
ირაკლი ჩხაიძე 

 

2 ისტორიული პროცესი და კულტურის 
კვლევები: მეთოდოლოგიური 
საფუძვლები (მედიევისტიკის, 
კულტურის მეცნიერების, 
ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის 
კვლევის პროგრამებთან ერთად)/ 
 

10 არჩევითი 

2 4 

წინაპირობის გარეშე 

ნინო ჩიქოვანი 

3 მახლობელი აღმოსავლეთისა და 
მედიტერანული სამყაროს კულტურების 
მოდელები; ძველი  სახელმწიფოები 

10 სავალდებულ
ო 2 2 

წინაპირობის გარეშე ეკა ავალიანი 
ეკა გოგოხია 

 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით  აირჩიოს საგანი  
ასირიოლოგიის, მედიევისტიკის, 
კულტურის კვლევების, საქართველოს 
ისტორიის სამაგისტრო პროგრამებიდან, 
პროგრამისა და სამაგისტრო ნაშრომის 
ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით. 

 არჩევითი 

    

   II სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS) 

1 ქართული სახელმწიფო აღმოსავლეთსა 5 სავალდებულო 2 1 წინაპირობის გარეშე ვაჟა კიკნაძე 
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და დასავლეთს შორის 
ინტერკულტურულ პერსპექტივაში 

2 მცირე აზიის ისტორიულ-კულტურული 
კონტექსტი,  ინტერკულტურული 
შეხვედრები 
 

5 სავალდებულო 

2 1 

წინაპირობის გარეშე 

Mმაია ღამბაშიძე 

3 ბიბლიის (ძველი აღთქმა) ისტორიულ-
კულტურული კონტექსტი, ძველი 
პალესტინა და მეზობელი კულტურები     

10 სავალდებულო 
2 2 

წინაპირობის გარეშე 
Eეკა ავალიანი 
Mმაია ხარაიძე 

4 ინდოევროპეისტიკისა და 
მედიტერანისტიკის ძირითადი 
ასპექტები და კვლევის მეთოდები 

5  სავალდებულო 
2 1 

წინაპირობის გარეშე 
Eეკა ავალიანი 

 

5 კავკასია და ძველი ცივილიზაციები 
 

5  არჩევითი 2 1  
წინაპირობის გარეშე                   ეკა ავალიანი 

   

6 კულტურის პოლიტიკის საფუძვლები  
(კულტურის კვლევების სამაგისტრო 
პრგრამასთნ ერთდ) 

10 არჩევითი 
2 4 წინაპირობის გარეშე 

ქეთევან კაკიტელაშვილი, ასოც.პროფ., 
მამია სურმავა, ასოც.პროფ. 

 კოლექტიური მეხსიერება და 
იდენტობის პოლიტიკა 
(კულტურის კვლევების სამაგისტრო 
პრგრამასთნ ერთდ) 

5 არჩევითი 

2 2 წინაპირობის გარეშე 
ნინო ჩიქოვანი, სრული პროფ. 

ივანე წერეთელი, ასისტ.პროფ., 
ისტ.მეცნ.კანდ. 

 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით  აირჩიოს საგანი  
ასირიოლოგიის, მედიევისტიკის, 
კულტურის კვლევების, საქართველოს 
ისტორიის სამაგისტრო პროგრამებიდან, 
პროგრამისა და სამაგისტრო ნაშრომის 
ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით. 

 არჩევითი 

    

   III სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS) 

1 საქართველო, ევროპა და მონგოლები   
(XIII-XIV სს-ში):  განსხვავებული 
კულტურების კონფლიქტი და 
თანაარსებობის ფორმები 

5 სავალდებულო 

2 1 

წინაპირობის გარეშე 

ვაჟა კიკნაძე 

2 ევროპული ურბანიზმის პრობლემები, 
ძველი ქალაქების მრავალსახეობა 

5 სავალდებულო 2 1 წინაპირობის გარეშე 
Eეკა ავალიანი 
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3 შუა საუკუნეების  ქართული კულტურის 
უნიშვნელოვანესი პრობლემები და მათი 
კვლევის თანამედროვე მიდგომები 

5 სავალდებულო 
2 1 

წინაპირობის გარეშე 
ვაჟა კიკნაძე 

4 Bბიზანტიური ცივილიზაცია 
  (მედიევისტიკის სამაგისტრო 
პროგრამასთან ერთად 

5 არჩევითი 
2 2 წინაპირობის გარეშე ბეჟან ჯავახია 

5 ძველანატოლიური (მცირე აზიის)  
ისტორიული  წყაროები და 
Hისტორიული წყაროების თარგმანი 

10  არჩევითი 
2 2 წინაპირობის გარეშე Mმაია ღამბაშიძე 

 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით  აირჩიოს საგანი  
ასირიოლოგიის, მედიევისტიკის, 
კულტურის კვლევების, საქართველოს 
ისტორიის სამაგისტრო პროგრამებიდან, 
პროგრამისა და სამაგისტრო ნაშრომის 
ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით. 

  

    

   IV სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS) 

 სამაგისტრო ნაშრომი 30      
 

 

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

თარიღი 


