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დანართი 2 
 

დამტკიცებულია  

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2011 წლის "  19. 09.   " 

                                                      №95/01-01   ბრძანებით  

 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

სამაგისტრო პროგრამა ფილოსოფია 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. სრული პროფ. გიორგი ბარამიძე 

2. ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 

3. ასოც. პროფ. ვალერიან რამიშვილი 

 

 

სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მამუკა ბიჭაშვილი 

2. ასოც. პროფ. რევაზ გორდეზიანი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს ისტორია 

  

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მიხეილ ბახტაძე 

2. ასოც. პროფ. დიმიტრი შველიძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ანდრო გოგოლაძე 

2. ასისტ. პროფ. აპოლონ თაბუაშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ახალი და უახლესი ისტორია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნანა გელოვანი 

2. ასისტ. პროფ. გიორგი ჟუჟუნაშვილი 

3. ზაალ გოგენია 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნანა გელაშვილი 
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2. ასოც. პროფ. მერაბ კალანდაძე 

 

 

 

 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ქრისტიანობის ისტორია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი ია გრიგალაშვილი 

2. ისტორიის დოქტორი გიორგი პაპუაშვილი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ისტორიის დოქტორი სოფიო ანდღულაძე 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ძველი ენები და ცივილიზაციები 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. თემურ თოდუა  

2. ასოც. პროფ. მარიკა მშვილდაძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. პროფ. ჯემალ შარაშენიძე 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა მედიევისტიკა 

  

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მანანა ჯავახიშვილი 

2. ასისტ. პროფ. თეა წითლანაძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ისტორიის დოქტორი აკაკი გეთიაშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა არქეოლოგია 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მარინე ფუთურიძე 

2. ასოც. პროფ. ზვიად კვიციანი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. პროფ. გურამ გრიგოლია 
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სამაგისტრო პროგრამა ეთნოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი 

2. ისტორიის დოქტორი როზეტა გუჯეჯიანი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. გიორგი გოცირიძე 

 

 

 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება 

 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანი 

2. ასოც. პროფ. ნათელა ქუთელია 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი ივანე ლეჟავა 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ქართველური ენათმეცნიერება 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი 

2. ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე 

3. ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მერი ნიკოლაიშვილი 

2. ასოც. პროფ. კახა გაბუნია 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ქართული ლიტერატურა 

 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ვლადიმერ მინაშვილი 

2. ასოც. პროფ. თეიმურაზ ქურდოვანიძე 

3. ასოც. პროფ. ლელა ხაჩიძე 

4. ასოც. პროფ. რუსუდან ნიშნიანიძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 
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1. ასოც. პროფ. თამარ პაიჭაძე 

2. ასოც. პროფ. ნესტან სულავა 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ანგლისტიკა 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. მანანა გელაშვილი 

2. ასოც. პროფ. ნინო დარასელია 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ციცინო ხვედელიძე 

 

 

 

 

 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა გერმანული ფილოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე 

2. ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე 

 

  

სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნანა გოგოლაშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა რომანული ფილოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნანა გუნცაძე 

2. ასოც. პროფ. მაია ჯავახაძე 

3. ასისტ. პროფ. მარინა კობეშავიძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი გვანცა ჭანტურია 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი 

2. ასოც. პროფ. ნანა ტონია 
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3. ასოც. პროფ. ანი ჩიქოვანი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. რუსუდან ცანავა 

2. ასოც. პროფ. თინა დოლიძე 

3. ასოც. პროფ. სოფიო შამანიდი 

 

საგამოცდო პროგრამა სლავური ფილოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. დავით გოცირიძე 

2. ასოც. პროფ. მაია თუხარელი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნოდარ ფორაქიშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

 

 

 

 

 

 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ეკა ნავროზაშვილი 

2. ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან გოჩიტაშვილი 

 

სააპელაციო კომისია: 

1. პროფ. მაია მირესაშვილი 

2. ასოც. პროფ. მერი ნიკოლაიშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც პროფ. რამაზ ჭილაია 

2. ასისტ. პროფ. სოსო ტაბუცაძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. თენგიზ კიკაჩეიშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა კავკასიოლოგია 
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 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მერაბ ჩუხუა 

2. ფილოლოგიის დოქტორი რუსუდან ჯანაშია 

3. ისტორიის დოქტორი სარდიონ ზედელაშვილი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნიკო ჯავახიშვილი 

2. ასოც. პროფ. ნანა მაჭავარიანი 

 

სამაგისტრო პროგრამა ამერიკისმცოდნეობა 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ვასილ კაჭარავა 

2. ქეთევან ანთელავა, მასწავლებელი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასისტ. პროფ. გიორგი კლდიაშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა რუსეთისმცოდნეობა 

 

  საგამოცდო კომისია: 

 

1. პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე 

2. ასოც. პროფ. მარინა გარიშვილი 

 

 

 

 

 

 

  სააპელაციო კომისია: 

 

1. პროფ. გიორგი დავითაშვილი 

2. ასისტ. პროფ. გიორგი ჟუჟუნაშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა არაბისტიკა 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე 

2. ასისტ. პროფ. ხათუნა თუმანიშვილი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი 
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სამაგისტრო პროგრამა ასირიოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. ჯემალ შარაშენიძე 

2. ასისტ. პროფ. ნინო სამსონია 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. პროფ. ირ. ტატიშვილი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა თურქული ფილოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ელისო ბჟალავა 

2. ასისტ. პროფ. თამარ ალფენიძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასისტ. პროფ. ნანა კაჭარავა 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები 

(ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი ლალი კერესელიძე 

2. ფილოლოგიის დოქტორი ნუგზარ რუხაძე 

3. მასწავლებელი ლელა ებრალიძე 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ფილოლოგიის დოქტორი ელისო გოდუაძე 

 

 

 

 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. მაია ციციშვილი 

2. ასოც. პროფ. ნათელა ჯაბუა 

 

  

სააპელაციო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ნინო სილაგაძე 
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სამაგისტრო პროგრამა სახვითი ხელოვნება 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ვლადიმერ ასათიანი 

2. ლელა გელეიშვილი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ლალი ლომთაძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა კულტურის კვლევები 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი 

2. ასოც. პროფ. მამია სურმავა 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. ასისტ. პროფ. მაია ქვრივიშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. როლანდ თოფჩიშვილი 

2. ისტორიის დოქტორი ნოდარ შოშიტაშვილი 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. გიორგი გოცირიძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა განათლების მეცნიერებები 

 

 საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. თამაზ კარანაძე 

2. ასოც. პროფ. ეთერ ღვინერია 

 

 სააპელაციო კომისია: 

1. მემარნიშვილი მაია 

 

 

 

 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა მასწავლებელთა განათლება 

 

 საგამოცდო კომისია: 
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მათემატიკა 

პროფ. თენგიზ კოპალიანი 

გივი ნადირაძე (სააპელაციო) 

 

ფიზიკა 

პროფ. ამირან ბიბილაშვილი 

როლანდ მირინაშვილი (სააპელაციო) 

 

ქიმია 

გიორგი ჩაჩავა 

მიხეილ გვერდწითელი (სააპელაციო) 

 

ბიოლოგია 

ასისტენტ პროფესორი ეფემია ხარაძე 

ნანა ბარნაველი (სააპელაციო) 

 

ქართული ენა და ლიტერატურა 

ზაქარია ქიტიაშვილი 

ქეთევან გოჩიტაშვილი (სააპელაციო) 

 

ინგლისური 

ინა ბარათაშვილი 

პროფ. მანანა რუსიეშვილი (სააპელაციო) 

 

გერმანული ენა 

ანი წეროძე 

ქეთევან კალანდაძე 


