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დამტკიცებულია  

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

                                                     2011 წლის "  20. 09 " 

#96/01-01   ბრძანებით  

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1. დარეჯან თვალთვაძე  _ ასოცირებული პროფესორი (კომისიის 

თავმჯდომარე) 

2. ე. ხინთიბიძე _ სრული პროფესორი. 

3. ზ. სხირტლაძე _ სრული პროფესორი. 

4. დ. გარდავაძე _ ასოცირებული პროფესორი 

5. ა. ყულიჯანაშვილი _ სრული პროფესორი. 

6. რ. გორდეზიანი - სრული პროფესორი. 

7. მ. ბახტაძე _ ასოცირებული პროფესორი. 

8. ქ. ჭკუასელი _  სრული პროფესორი. 

9. თ. დუნდუა _ სრული პროფესორი. 

10. ნ. გაფრინდაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

11. ნ. პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი 

 
 

ისტორია (ქვედარგები: საქართველოს ისტორია,  ახალი და უახლესი 

ისტორია), 

არქეოლოგია,  რუსეთისმცოდნეობა,  ამერიკისმცოდნეობა, 

ხელოვნებათმცოდნეობა 

 

1. პროფ.მ. ლორთქიფანიძე 

2. პროფ.მ. ჩხარტიშვილი 

3. პროფ.თ. პაპასქირი 

4. პროფ. ვ. კიკნაძე 

5. პროფ. ბ. ჯავახია 

6. პროფ. ე. ავალიანი 

7. პროფ. ლ. გორდეზიანი 

8. პროფ. გ.ჯაფარიძე 

9. პროფ.გ. ალასანია 

10. პროფ. ვ.  ლიჩელი 

11. ასოც. პროფ. ზ. კვიციანი 

12. ასოც. პროფ. ნ. სილაგაძე 

13. ასოც. პროფ. ნ. ჯაბუა 

14. ასოც. პროფ. ვ. კაჭარავა 

15. ასოც. პროფ. ე. მეძმარიაშვილი 

 

 

 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/istoria_PhD.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/rusetismcodneoba_PHD.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/amerikismcodneoba_PHD.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/xelovnebaTmcodneoba_PHD.pdf


 

 
 

კულტურის კვლევები, ანთროპოლოგია  

1. ემერიტუსი პროფესორი  გ. ლორთქიფანიძე 

2. ასოც. პროფ. მ. სურმავა 

3. პროფ. ნ. ჩიქოვანი 

4. პროფ. ქ. ხუციშვილი 

5. ასოც. პროფ. რ. თოფჩიშვილი 

6. ასოც. პროფ. ქ. კაკიტელაშვილი 
 

  

ფილოლოგია  
 

  ქვედარგები: ქართული ლიტერატურის ისტორია;  რომანული ფილოლოგია ;  

ლიტერატურული ურთიერთობები; თეორიული და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება; იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება; ქართველური 

ენათმეცნიერება;  სომხური ფილოლოგია; ინგლისური ფილოლოგია;  გერმანული 

ფილოლოგია; შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა  (ლიტერატურული 

კომპარატივისტიკა); თარგმანმცოდნეობა; თურქული ფილოლოგია; 

ლექსიკოგრაფია 

 

1. პროფ. ზ. ალექსიძე 

2. ასოც. პროფ. რ. ასათიანი  

3. პროფ. ც. ბარამიძე  

4. პროფ.  ო. ბაქანიძე  

5. ასოც. პროფ. ე. ბჟალავა 

6. პროფ. ქ. გაბუნია 

7. პროფ.  თ.  გამყრელიძე 

8. პროფ. მ. გელაშვილი 

9. ასოც. პროფ. ნ. გუნცაძე 

10. ასოც.პროფ. თ. კიკაჩეიშვილი 

11. ასოც. პროფ. თ. მარგალიტაძე 

12. ასოც. პროფ. ნ. მაჭავარიანი 

13. პროფ. ი.  მერაბიშვილი 

14. ასოც. პროფ. ე. ნავროზაშვილი 

15. ასოც. პროფ. მ. ნიკოლეიშვილი 

16. პროფ. ი. რატიანი 

17. ასოც. პროფ. მ. რობაქიძე 

18. პროფ. მ. რუსიეშვილი  

19. პროფ. დ. ფანჯიკიძე 

20. პროფ. ლ. ქეცბა-ხუნდაძე 

21. პროფ. რ. ქურდაძე 

22. ასოც. პროფ. მ. ჯავახაძე 

23. პროფ. მ. ჯიქია 

24. ასოც. პროფ. ა. ხარანაული 
 

 

 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/kulturis%20mecnierebebi.axali_PHD.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/kulturis%20mecnierebebi.axali_PHD.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/philologiis_PHD.pdf


 

 

 

ფილოსოფია,  განათლების მეცნიერებები 

1. პროფ. ლ. ალექსიძე   

2. პროფ. გ. ბარამიძე 

3. ასოც. პროფ. ა.  ზაქარიაძე 

4. ასოც. პროფ. ბ. პეტრიაშვილი 

5. ასოც. პროფ. მ. ბიჭაშვილი 

6. ასოც. პროფ. დ.  ჯალაღონია 

7. ასოც. პროფ. ე. ღვინერია 

8. ასოც. პროფ.თ. კარანაძე 

9. ასოც. პროფ. ი. ბრაჭული 

10. ასოც.  პროფ. ვ. რამიშვილი 

 

 

ფილოსოფია,  განათლების მეცნიერებები 

1. პროფ. ლ. ალექსიძე 

2. პროფ. გ. ბარამიძე 

3. ასოც. პროფ. ა.  ზაქარიაძე 

4. ასოც. პროფ. ბ. პეტრიაშვილი 

5. ასოც. პროფ. მ. ბიჭაშვილი 

6. ასოც. პროფ. დ.  ჯალაღონია 

7. ასოც. პროფ. ე. ღვინერია 

8. ასოც. პროფ.თ. კარანაძე 

9. ასოც. პროფ. ი. ბრაჭული 

10. ასოც.  პროფ. ვ. რამიშვილი 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/ganatlebis%20mecnierebebi_PHD.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/ganatlebis%20mecnierebebi_PHD.pdf

