
2020-2021  სასწავლო  წლის   
I I  სემესტრი 

ხელოვნებათმცოდნეობა 
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 

 

 
 ხელოვნებათმცოდნეობა ხელოვნებათმცოდნეობა ხელოვნებათმცოდნეობა ხელოვნებათმცოდნეობა 

 I    კურსი II     კურსი III      კურსი IV     კურსი 

დ
ღ

ე 

სა
ათ

ი საგანი /მასწავლებელი საგანი /მასწავლებელი საგანი /მასწავლებელი საგანი /მასწავლებელი 

ო
რ

შა
ბა

თ
ი 

9:00 
ინგლისური ენა A1 

გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 
   

10:00 
ინგლისური ენა A1 

გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 
მუზეოლოგია 

ე. მესხია, პროფესორი 
ქართული ხალხური ხელოვნება 

თ. ტუნაძე, მოწვ. პროფესორი 
 

11:00 
ანტიკური ხელ. ისტორია 

რ. ჩიბურდანიძე, პროფესორი 
მუზეოლოგია 

ე. მესხია, პროფესორი 
ქართული ხალხური ხელოვნება 

თ. ტუნაძე, მოწვ. პროფესორი 
 

12:00 
ანტიკური ხელ. ისტორია 

რ. ჩიბურდანიძე, პროფესორი 
მუზეოლოგია 

ე. მესხია, პროფესორი 
ქართული ხალხური ხელოვნება 

თ. ტუნაძე, მოწვ. პროფესორი 
 

13:00     

14:00     

15:00     

16:00     

 

17:00     



 

18;00     

 
19:00      

სა
მშ

აბ
ათ

ი 

9:00 
ინგლისური ენა B1 

გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 
  

 
 

10:00 
ინგლისური ენა B1 

გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 
ფერწერა 

მ. კვააძე, ასოც. პროფ.   

11:00 
შესავალი მუსიკის ისტორიაში 

ლ. გველესიანი,  
I კატ. სპეც. 

ფერწერა 
მ. კვააძე, ასოც. პროფ. 

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება 
რ. ჩიბურდანიძე 

 

12:00 
შესავალი მუსიკის ისტორიაში 

ლ. გველესიანი,  
I კატ. სპეც. 

ფერწერა 
მ. კვააძე, ასოც. პროფ. 

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება 
რ. ჩიბურდანიძე 

 

13:00 
შესავალი მუსიკის ისტორიაში 

ლ. გველესიანი,  
I კატ. სპეც. 

ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება 
მ. ჭიჭილეიშვილი, პროფესორი 

არქეოლოგიის საფუძვლები 
ნ.ძნელაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

არქეოლოგიის საფუძვლები 
ნ.ძნელაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

14:00  
ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება 
მ. ჭიჭილეიშვილი, პროფესორი 

არქეოლოგიის საფუძვლები 
ნ.ძნელაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

არქეოლოგიის საფუძვლები 
ნ.ძნელაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

 

15:00  
ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება 

(სემინარი) 
მ.დუმბაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

არქეოლოგიის საფუძვლები 
ნ.ძნელაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

არქეოლოგიის საფუძვლები 
ნ.ძნელაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

 

16:00   
შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა  

(სემინარი) 
მ.დუმბაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

 

  

    

 
 
 
 

 

     

 

     

ო
თ

ხშ
აბ  9:00 

ინგლისური ენა A2 
გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

   

10:00 ინგლისური ენა A2 შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა   



გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. ნ. კვჭაძე,  I კატ. სპეც. 

11:00  
შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა 

ნ. კვჭაძე,  I კატ. სპეც. 
  

12:00 
ანტიკური ხელ. ისტორია 

(სემინარი) 
მ.დუმბაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 

შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა 
ნ. კვჭაძე,  I კატ. სპეც. 

  

13:00 
ძველი აღმოსავლეთის 

ხელოვნება 
ნ. კვაჭაძე,  I კატეგ. სპეც. 

სატელევიზიო ხელოვნება 
ო. ჟღენტი, ასოც. პროფ. 

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება 
(სემინარი) 

მ.დუმბაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 
 

14:00 
ძველი აღმოსავლეთის 

ხელოვნება 
ნ. კვაჭაძე,  I კატეგ. სპეც. 

სატელევიზიო ხელოვნება 
ო. ჟღენტი, ასოც. პროფ. 

შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა  
მ.ჭიჭილეიშვილი, პროფესორი 

 

15:00 
ძველი აღმოსავლეთის 

ხელოვნება 
ნ. კვაჭაძე,  I კატეგ. სპეც. 

სატელევიზიო ხელოვნება 
ო. ჟღენტი, ასოც. პროფ. 

შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა  
მ.ჭიჭილეიშვილი, პროფესორი 

 

16:00     

17:00     

18:00 
 

    

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი 

9:00 
ინგლისური ენა B1 

გ. გორგილაძე,  
ასოც. პროფ.  

   

10:00 
ინგლისური ენა A1 

გ. გორგილაძე,  
ასოც. პროფ. 

 
ისლამური ხელოვნება 
ნ.კაჭაძე,  I კატ. სპეც. 

ისლამური ხელოვნება  
ნ. კვაჭაძე,  I კატ. სპეც. 

11:00 
შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში 
გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება 
რ. ჩიბურდანიძე, პროფესორი 

 

ისლამური ხელოვნება 
ნ.კაჭაძე,  I კატ. სპეც. 

ისლამური ხელოვნება  
ნ. კვაჭაძე,  I კატ. სპეც. 

12:00 
შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში 
გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება 
რ. ჩიბურდანიძე, პროფესორი 

 

ისლამური ხელოვნება 
ნ.კაჭაძე,  I კატ. სპეც. 

ისლამური ხელოვნება  
ნ. კვაჭაძე,  I კატ. სპეც. 

13:00 
შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში 
გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება 
რ. ჩიბურდანიძე, პროფესორი 

 
  



 
  

 

14:00     

15:00     
 

 
9:00 

ინგლისური ენა A2 
გ. გორგილაძე, ასოც. პროფ. 

   

10.00  ფერწერა 
მ. კვააძე, ასოც. პროფ. 

  

11.00  ფერწერა 
მ. კვააძე, ასოც. პროფ. 

ესთეტიკის საფუძვლები 
გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

ესთეტიკის საფუძვლები 
გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

12.00  
მუზეოლოგია (პრაქტიკა) 

თ. სარჯველაძე,  I I  კატეგ. სპეც. 
ესთეტიკის საფუძვლები 

გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 
ესთეტიკის საფუძვლები 

გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

13:00   
ესთეტიკის საფუძვლები 

გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 
ესთეტიკის საფუძვლები 

გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

 14:00     

 

15:00 
საოფისე კომპ. პროგრ. 

ნ. ხუჯაძე,  I კატეგ. სპეც. 
   

 

 
საოფისე კომპ. პროგრ. 

ნ. ხუჯაძე,  I კატეგ. სპეც. 
   

 

 
საოფისე კომპ. პროგრ. 

ნ. ხუჯაძე,  I კატეგ. სპეც. 
   

შა
ბა

თ
ი 

9:00     

10:00     

11:00     

12:00     

13:00     

14:00     

15:00     



  
 
 
 


