
 
 

2020-2021  სასწავლო  წლის  II  სემესტრი  
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი    

 
  ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა  ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა  ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა 

 I    კურსი II     კურსი III      კურსი IV     კურსი 

დ
ღ

ე 

სა
ათ

ი საგანი /მასწავლებელი საგანი /მასწავლებელი საგანი /მასწავლებელი  

ო
რ

შა
ბა

თ
ი 

9:00     

10:00 ინგლისური ენა (A1)  (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

   

11:00 ინგლისური ენა (A1)  (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

 
მედიასამართლის საფუძვლები 
II კატ.   ნ. კაპანაძე  (ონლაინ)  

12:00 
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 2  
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა  (ონლაინ) 

ანალიზისა და მოსაზრების წერა 
II კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე 

(ონლაინ) 

სოციალური საკითხების გაშუქება 
II კატ.   ლ. ზარგინავა   (ონლაინ) 

  

13:00 
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 2  
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა  (ონლაინ) 

ანალიზისა და მოსაზრების წერა 
II კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე 

(ონლაინ) 

სოციალური საკითხების გაშუქება 
II კატ.   ლ. ზარგინავა   (ონლაინ) 

 

14:00 
ბეჭდური მედია   

II კატ.  თ.  მამეიშვილი   
(ონლაინ) 

ახალი ამბების ჟურნალისტიკის 
სპეც. კურსი    (ონლაინ) 

მოწვ. სპეც. ი. ყურუა 

ახალი ამბების ჟურნალისტიკის 
 სპეც. კურსი    (ონლაინ) 

მოწვ. სპეც. ი. ყურუა 
 

15:00 
ბეჭდური მედია  

II კატ.  თ.  მამეიშვილი    
(ონლაინ) 

   

     

 

     



სა
მშ

აბ
ათ

ი 

9:00 
ინგლისური ენა (B1)  (ონლაინ) 

ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 
 

  
 
 

10:00 ინგლისური ენა (B1)  (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

   

11:00 
მეტყველების კულტურა 2 

ასისტენტ-პროფესორი  (ონლაინ) 
თ. ცაგურია   

  შესავალი თეატრის ისტორიაში 
პროფესორი თ. კეჟერაძე 

12:00 
მეტყველების კულტურა 2 

ასისტენტ-პროფესორი  (ონლაინ) 
თ. ცაგურია   

მედიაეთიკა   (ონლაინ) 
II კატ.   ნ. იმედაიშვილი 

 შესავალი თეატრის ისტორიაში 
პროფესორი თ. კეჟერაძე 

13:00 
პრაქტიკული სტილისტიკა 

II  კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე  
(ონლაინ) 

მედიაეთიკა   (ონლაინ) 
II კატ.   ნ. იმედაიშვილი 

  
 შესავალი მუსიკის ისტორიაში 

II კატ. სპეც. ლ. გველესიანი 

14:00 
პრაქტიკული სტილისტიკა 

II  კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე 
(ონლაინ) 

კონფლიქტების გაშუქება   (ონლაინ) 
II კატ.   ლ. ზარგინავა 

  

 

15:00      

 

16:00     

 

17:00     

 

18:00     

ო
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9:00 ინგლისური ენა ენა (A2) (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

   

10:00 ინგლისური ენა ენა (A2)  (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

    

11:00 
მეტყველების კულტურა 2 

ასისტენტ-პროფესორი 
 თ. ცაგურია   (ონლაინ) 

აუდიო-ვიდეო მონტაჟი 1 
I კატ.  ა. ვადაჭკორია     (217) 

   

12:00 
ბეჭდური მედია  

II კატ.  თ.  მამეიშვილი    
(ონლაინ) 

აუდიო-ვიდეო მონტაჟი 1 
I კატ.  ა. ვადაჭკორია  (217)  

სოციალური საკითხების გაშუქება 
II კატ.   ლ. ზარგინავა   (ონლაინ) 

 

13:00 
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 2  
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა  (ონლაინ) 

მედიაეთიკა   (ონლაინ) 
II კატ.   ნ. იმედაიშვილი  

ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 2 
II კატ.   ლ. ზარგინავა   (ონლაინ) 

 



14:00  
ახალი ამბების ჟურნალისტიკის 

სპეც. კურსი   (ონლაინ) 
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა 

ახალი ამბების ჟურნალისტიკის  
სპეც. კურსი    (ონლაინ) 

მოწვ. სპეც. ი. ყურუა 

 

15:00  
ახალი ამბების ჟურნალისტიკის 

სპეც. კურსი    (ონლაინ) 
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა 

ახალი ამბების ჟურნალისტიკის 
 სპეც. კურსი   (ონლაინ) 

მოწვ. სპეც. ი. ყურუა 

 

16:00       

 

17:00     

 

18:00     
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9:00 ინგლისური ენა (A1)  (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

   

10:00 ინგლისური ენა (B1)  (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

   

11:00 
აკადემიური წერა  (ონლაინ) 
II კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე  

მხატვრული ჟურნალისტიკა 
II კატ  გ. მურვანიძე   (ონლაინ) 

შესავალი მუსიკის ისტორიაში 
II კატ. სპეც. ლ. გველესიანი 

12:00 
აკადემიური წერა  (ონლაინ) 
II კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე 

ახალი მედია 2    (ონლაინ) 
II კატ  დ. ტრაპაიძე 

მხატვრული ჟურნალისტიკა 
II კატ  გ. მურვანიძე  (ონლაინ) 

შესავალი მუსიკის ისტორიაში 
II კატ. სპეც. ლ. გველესიანი 

13:00 
აკადემიური წერა  (ონლაინ) 
II კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე 

ახალი მედია 2  (ონლაინ) 
II კატ  დ. ტრაპაიძე 

მხატვრული ჟურნალისტიკა 
II კატ  გ. მურვანიძე   (ონლაინ) 

შესავალი თეატრის ისტორიაში 
პროფესორი თ. კეჟერაძე 

14:00  
 ახალი მედია 2  (ონლაინ) 

II კატ  დ. ტრაპაიძე 
  

15:00     

 

16:00      

 

17:00     

  

9:00 ინგლისური ენა (A2)  (ონლაინ) 
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

   



  
 
 

10:00 
პრაქტიკული სტილისტიკა 

II კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე   
(ონლაინ) 

 
ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 2 
II კატ.   ლ. ზარგინავა  (ონლაინ) 

 

11:00 
ტელეოპერატორის ოსტატობა 2 

II კატ.  ნ. ტუღუში  (217) 

ანალიზისა და მოსაზრების წერა 
II კატ.   სპეც. მ. სულაბერიძე   

(ონლაინ)  

ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 2 
II კატ.   ლ. ზარგინავა   (ონლაინ) 

 

12:00 
ტელეოპერატორის ოსტატობა 2 

II კატ.   ნ. ტუღუში  (217) 
კონფლიქტების გაშუქება 

II კატ.   ლ. ზარგინავა   (ონლაინ) 
მედიასამართლის საფუძვლები 
II კატ.   ნ. კაპანაძე   (ონლაინ) 

საჯარო მეტყველების კულტურა 
პროფესორი თ. მეიშვილი 

13:00 
ტელეოპერატორის ოსტატობა 2 

II კატ.   ნ. ტუღუში   (217) 
 კონფლიქტების გაშუქება 

II კატ.   ლ. ზარგინავა  (ონლაინ) 
მედიასამართლის საფუძვლები 

II კატ.   ნ. კაპანაძე  (ონლაინ) 
საჯარო მეტყველების კულტურა 

პროფესორი თ. მეიშვილი 

14:00  აუდიო-ვიდეო მონტაჟი 2 
I კატ.  ა. ვადაჭკორია     (217) 

 საჯარო მეტყველების კულტურა 
პროფესორი თ. მეიშვილი 

15:00     

შა
ბა

თ
ი 

9:00     

10:00      

11:00   
რეკლამის ხელოვნების საფუძვლები 

II კატ.   ნ. დოლიძე    (ონლაინ) 
საწარმოო პრაქტიკა 

(სემესტრის  ბოლო ეტაპზე) 

12:00   
რეკლამის ხელოვნების საფუძვლები 

II კატ.   ნ. დოლიძე    (ონლაინ)  
საწარმოო პრაქტიკა 

(სემესტრის  ბოლო ეტაპზე) 

13:00   
რეკლამის ხელოვნების საფუძვლები 

II კატ.   ნ. დოლიძე     (ონლაინ) 
 

14:00     

15:00     


