2021-2022 სასწავლო წლის
I I სემესტრი

ხელოვნებათმცოდნეობა
ბაკალავრიატი
დისტანციური

ხელოვნებათმცოდნეობა

საათი

დღე

I

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

ხელოვნებათმცოდნეობა
II

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

ხელოვნებათმცოდნეობა
III

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

ინგლისური ენა A1
9:00

გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.
ინგლისური ენა A1

ორშაბათი

10:00

გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.

11:00
12:00
13:00

14:00

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება

ესთეტიკის საფუძვლები

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი გიორგი მასალკინი

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება

ესთეტიკის საფუძვლები

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი გიორგი მასალკინი

ესთეტიკის საფუძვლები
ლექტორი გიორგი მასალკინი

ხელოვნებათმცოდნეობა
IV

კურსი

15:00

ძველი აღმოსავლეთის
ხელოვნება
ლექტორი ნათია კვაჭაძე

16:00

ძველი აღმოსავლეთის
ხელოვნება
ლექტორი ნათია კვაჭაძე

17:00

ძველი აღმოსავლეთის
ხელოვნება
ლექტორი ნათია კვაჭაძე

18;00
19:00
ინგლისური ენა B1
9:00

გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.
ინგლისური ენა B1

სამშაბათი

10:00

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

16:00

გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.

მუზეოლოგია პრაქტიკა

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება

ლექტორი თეონა სარჯველაძე

ლექტორი ნატო ხაბაზი

საოფისე კომპ. პროგრ.

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება

ლექტორი ნინო ხუჯაძე

ლექტორი ნატო ხაბაზი

საოფისე კომპ. პროგრ.

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება

ლექტორი ნინო ხუჯაძე

ლექტორი ნატო ხაბაზი

საოფისე კომპ. პროგრ.
ლექტორი ნინო ხუჯაძე

ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება
პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი

ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება
პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი

ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება
(სემინარი)
ლექტორი მაია დუმბაძე

17:00
18)
ინგლისური ენა A2
9:00

გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.
ინგლისური ენა A2

10:00

გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.

ოთხშაბათი

11:00
12:00
13:00

ანტიკური ხელ. ისტორია
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ანტიკური ხელ. ისტორია

შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი ნათია კვაჭაძე

ანტიკური ხელ. ისტორია

შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი ნათია კვაჭაძე

შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა

14:00

ლექტორი ნათია კვაჭაძე

15:00
16:00
17:00

ხუთშაბათი

18:00

9:00

ინგლისური ენა (B1)
ასოც. პროფ. გულნარა გორგილაძე

10:00

ინგლისური ენა (A1)
ასოც. პროფ. გულნარა გორგილაძე

11:00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
ლექტორი გიორგი მასალკინი

12:00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
ლექტორი გიორგი მასალკინი

მუზეოლოგია
პროფესორი ერმილე მესხია

მუზეოლოგია
პროფესორი ერმილე მესხია

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

ქართული ხალხური ხელოვნება
ლექტორი ნინო ხარჩილავა
ქართული ხალხური ხელოვნება
ლექტორი ნინო ხარჩილავა
ქართული ხალხური ხელოვნება
ლექტორი ნინო ხარჩილავა

13:00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
ლექტორი გიორგი მასალკინი

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

14:00
შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა

15:00

პროფესორი მ. ჭიჭილეიშვილი

შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა

16:00

პროფესორი მ. ჭიჭილეიშვილი

შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა
(სემინარი)
ლექტორი მაია დუმბაძე

17:00
9:00

ინგლისური ენა (A2)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

პარასკევი

10.00
11.00

12.00

13:00
14:00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლექტორი ლიანა .გველესიანი

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლექტორი ლიანა .გველესიანი

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლექტორი ლიანა .გველესიანი

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

15:00
16:00

შაბათი

17:00

9:00
10:00

სპეც ინგლისური
ლექტორი სალომე ჩიკაშუა

11:00

შესავალი თეატრის მხატვრობის
ისტორიაში
პროფესორი თემურ კეჟერაძე

12:00

შესავალი თეატრის მხატვრობის
ისტორიაში

13:00

შესავალი თეატრის მხატვრობის
ისტორიაში

პროფესორი თემურ კეჟერაძე

სპეც ინგლისური
ლექტორი სალომე ჩიკაშუა
სპეც ინგლისური
ლექტორი სალომე ჩიკაშუა

პროფესორი თემურ კეჟერაძე

14:00
15:00

შენიშვნა: მე-4 კურსთან პრაქტიკა გაიმართება ინდივიდუალური გრაფიკით. პრაქტიკის ხელმძღვანელი მაია დუმბაძე

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კულტურის მენეჯმენტი
2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი
ბაკალავრიატი

საგანი/მასწავლებელი

09.00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

09.00

10.00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

10.00

11.00

მენეჯმენტის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

11.00

12.00

მენეჯმენტის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

12.00

13.00

მენეჯმენტის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

13.00

09.00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

09.00

10.00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

10.00

11.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

11.00

12.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

12.00

აუდიტ.

აუდიტ.

საათი

II კურსი
საათი

სამშაბათი

ორშაბათი

დღე

I კურსი

საგანი/მასწავლებელი

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების
საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების
საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების
საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

ლოჯისტიკა
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.
ლოჯისტიკა
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.
ლოჯისტიკა
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

13.00

ოთხშაბათი

09.00
10.00
11.00

ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.
ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.
მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

13.00

09.00
10.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

11.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.
ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

12.00

მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

12.00

13.00

მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

13.00

09.00

ხუთშაბათი

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ.

09.00
ადამიანური რესურ. მენეჯმენტი

10.00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ.

10.00

11.00

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

11.00

ადამიანური რესურ. მენეჯმენტი
თეონა სარჟველაძე, I კატეგ. სპეც.

12.00

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

12.00

ადამიანური რესურ. მენეჯმენტი
თეონა სარჟველაძე, I კატეგ. სპეც.

13.00

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

14.00

თეონა სარჟველაძე, I კატეგ. სპეც. ე. მესხია, პროფ.

09.00

ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ.

პარასკევი

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
10.00

09.00
10.00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.
შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.
შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.

11.00
12.00

სტატისტიკა
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.
სტატისტიკა
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.
სტატისტიკა
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

13.00
14.00
10.00

ეკონ. საქმ. სამარ. რეგულირება

შაბათი

ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

11.00

11.00

ეკონ. საქმ. სამარ. რეგულირება
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

12.00

12.00

ეკონ. საქმ. სამარ. რეგულირება
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.
დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.
დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

14.00
15.00

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კულტურული ტურიზმი
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სამშაბათი

ორშაბათი

10.00

09.00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

აუდიტ.

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

საგანი/მასწავლებელი

IV კურსი
საათი

საგანი/მასწავლებელი

აუდიტ.

II კურსი
საათი

09.00

აუდიტ.

საათი

დღე

I კურსი

საგანი/მასწავლებელი

09.00

10.00

ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

10.00

რუსული ენა
ვეფხვია ხალვაში, I კატ. სპეც.

11.00

ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

11.00

რუსული ენა
ვეფხვია ხალვაში, I კატ. სპეც.

ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

12.00

რუსული ენა
ვეფხვია ხალვაში, I კატ. სპეც.

11.00

შემოქმედების ფსიქოლოგია
ნინო მექვაბიშვილი, I კატ. სპეც.

12.00

შემოქმედების ფსიქოლოგია
ნინო მექვაბიშვილი, I კატ. სპეც.

12.00

09.00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

09.00

10.00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

10.00

ტურიზ. სტატისტიკის საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

10.00

11.00

შემოქმედების ფსიქოლოგია
ნინო მექვაბიშვილი, I კატ. სპეც.

11.00

ტურიზ. სტატისტიკის საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

11.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

12.00

12.00

ტურიზ. სტატისტიკის საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

12.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

13.00

13.00

09.00

13.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

ოთხშაბათი

09.00

ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

09.00

09.00

10.00

ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

10.00

10.00

კულტურული ტურიზმი
ერმილე მესხია, პროფ.

10.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

11.00

მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

11.00

11.00

კულტურული ტურიზმი
ერმილე მესხია, პროფ.

11.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

12.00

მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

12.00

12.00

კულტურული ტურიზმი
ერმილე მესხია, პროფ.

12.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

13.00

09.00

ხუთშაბათ

10.00

მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.
ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ.
ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ.

09.00

13.00

09.00
10.00

09.00
ტურისტულ-რეკრ. რესურსები
სოფო ლაზიშვილი, I კატ. სპეც.

10.00

11.00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

11.00

ტურისტულ-რეკრ. რესურსები
სოფო ლაზიშვილი, I კატ. სპეც.

11.00

12.00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

12.00

ტურისტულ-რეკრ. რესურსები
სოფო ლაზიშვილი, I კატ. სპეც.

12.00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

13.00

09.00

ინგლისური ენა A2
გ. გორგილაძე, ასოც. პროფ.

შაბათი

პარასკევი

10.00

09.00

09.00

10.00

ქვეყანათმცოდნეობა
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

10.00

11.00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.

11.00

ქვეყანათმცოდნეობა
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

11.00

12.00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.

12.00

ქვეყანათმცოდნეობა
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

12.00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

14.00

13.00

09.00

09.00

09.00

10.00

ტურ. და მასპ. საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

10.00

სპეც. ინგ. ენა
სალომე ჩიკაშუა, I კატ. სპეც.

10.00

ეკონომიკური საქმიანობის
სამარ. რეგ. საფუძვლები
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

11.00

ტურ. და მასპ. საფუძვლები.
პრაქტიკული
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

11.00

სპეც. ინგ. ენა
სალომე ჩიკაშუა, I კატ. სპეც.

11.00

ეკონომიკური საქმიანობის
სამარ. რეგ. საფუძვლები
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

12.00

ტურ. და მასპ. საფუძვლები.
პრაქტიკული
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

12.00

სპეც. ინგ. ენა
სალომე ჩიკაშუა, I კატ. სპეც.

12.00

ეკონომიკური საქმიანობის
სამარ. რეგ. საფუძვლები
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

15.00

15.00

დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.
დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.
დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

2021-2022 სასწავლო წლის II სემესტრი
ბაკალავრიატი

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა

საათი

დღე

I

9:00
10:00

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა
II

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა
III

კურსი

ორშაბათი

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

ინგლისური ენა (A1) (ონლაინ)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

ანალიზისა და მოსაზრების წერა
(ონლაინ)

II კატ. სპეც. მ. სულაბერიძე
ანალიზისა და მოსაზრების წერა
12:00

(ონლაინ)

II კატ. სპეც. მ. სულაბერიძე
პრაქტიკული სტილისტიკა
(ონლაინ)
II კატ. სპეც. მ. სულაბერიძე
პრაქტიკული სტილისტიკა
(ონლაინ)
II კატ. სპეც. მ. სულაბერიძე

-

ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 2
II კატ. ლ. ზარგინავა
ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 2
II კატ. ლ. ზარგინავა

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
II კატეგ. სპეც. ლ. გველესიანი
ახალი ამბების ჟურნალისტიკის
სპეც. კურსი
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა
ახალი ამბების ჟურნალისტიკის
სპეც. კურსი
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა

აუდიო-ვიდეო მონტაჟი 2
I კატ. ა. ვადაჭკორია

ოპერატორის ოსტატობა
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე

ოპერატორის ოსტატობა
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე

15:00

აუდიო-ვიდეო მონტაჟი 2
I კატ. ა. ვადაჭკორია

ოპერატორის ოსტატობა
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე

ოპერატორის ოსტატობა
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე

16:00

აუდიო-ვიდეო მონტაჟი 2
I კატ. ა. ვადაჭკორია

ოპერატორის ოსტატობა
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე

ოპერატორის ოსტატობა
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე

14:00

სამშაბა
თი

IV

ინგლისური ენა (A1) (ონლაინ)

11:00

13:00

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა

9:00

ინგლისური ენა (B1)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

10:00

ინგლისური ენა (B1)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

მხატვრული ჟურნალისტიკა
II კატეგ. სპეც. ე. კუპრეიშვილი

11:00

12:00

ბეჭდური მედია
II კატ. თ. მამეიშვილი

13:00

ბეჭდური მედია
II კატ. თ. მამეიშვილი

14:00

მეტყველების კულტურა 2
ასისტ. პროფ. თ. ცაგურია

15:00

მეტყველების კულტურა 2
ასისტ. პროფ. თ. ცაგურია

მხატვრული ჟურნალისტიკა
II კატეგ. სპეც. ე. კუპრეიშვილი
მხატვრული ჟურნალისტიკა
II კატეგ. სპეც. ე. კუპრეიშვილი

16:00

ოთხშაბათი

17:00

9:00

ინგლისური ენა ენა (A2)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

10:00

ინგლისური ენა ენა (A2))
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

11:00

12:00

13:00

14:00

მეტყველების კულტურა 2
ასისტ. პროფ. თ. ცაგურია
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 1
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 1
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა

მედიაეთიკა
(ონლაინ

II კატ. რ. იმედაიშვილი
მედიაეთიკა
(ონლაინ

II კატ. რ. იმედაიშვილი
კონფლიქტების გაშუქება
(ონლაინ)

II კატ. ლ. ზარგინავა
ბავშვთა საკითხების გაშუქება
(ონლაინ

I კატ. ი. ზოიძე
ბავშვთა საკითხების გაშუქება
(ონლაინ

I კატ. ი. ზოიძე
15:00

საჯარო მეტყველების კულტურა
პროფესორი თ. მეიშვილი
საჯარო მეტყველების კულტურა
პროფესორი თ. მეიშვილი
საჯარო მეტყველების კულტურა
პროფესორი თ. მეიშვილი

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
II კატეგ. სპეც. ლ. გველესიანი

ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 2
II კატ. ლ. ზარგინავა

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
II კატეგ. სპეც. ლ. გველესიანი
ახალი ამბების ჟურნალისტიკის
სპეც. კურსი
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა

16:00

9:00

ხუთშაბათი

10:00

ინგლისური ენა (A1) (ონლაინ)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

ინგლისური ენა (B1) (ონლაინ)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

11:00

ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 1
(ონლაინ)
მოწვ. სპეც. ი. ყურუა

12:00

ბეჭდური მედია
(ონლაინ)
II კატ. თ. მამეიშვილი

13:00

პრაქტიკული სტილისტიკა
(ონლაინ)
II კატ. სპეც. მ. სულაბერიძე

მედიაეთიკა

მედიასამართლის საფუძვლები

(ონლაინ)

II კატ. რ. იმედაიშვილი

(ონლაინ)
II კატ. სპეც. ნ. კაპანაძე

ბავშვთა საკითხების გაშუქება

მედიასამართლის საფუძვლები

(ონლაინ

(ონლაინ)
II კატ. სპეც. ნ. კაპანაძე

I კატ. ი. ზოიძე

საწარმოო პრაქტიკა
გაზაფხულის სემესტრის
მეორე ნახევარში

კონფლიქტების გაშუქება
14:00

(ონლაინ)

II კატ. ლ. ზარგინავა
კონფლიქტების გაშუქება
15:00

(ონლაინ)

II კატ. ლ. ზარგინავა
16:00

17:00

პარასკვი

9:00

ინგლისური ენა (A2) (ონლაინ)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

მედიასამართლის საფუძვლები
10:00

(ონლაინ)
II კატ. სპეც. ნ. კაპანაძე

მედიასამართლის საფუძვლები
11:00

(ონლაინ)
II კატ. სპეც. ნ. კაპანაძე

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში

(ონლაინ)
მოწვ. სპეც. გ. მასალკინი

(ონლაინ)
მოწვ. სპეც. გ. მასალკინი

მედიასამართლის საფუძვლები

12:00

ტელეოპერატორის ოსტატობა 2
I კატ. ნ. ტუღუში

მედიასამართლის საფუძვლები

13:00

ტელეოპერატორის ოსტატობა 2
I კატ. ნ. ტუღუში

14:00

ტელეოპერატორის ოსტატობა 2
I კატ. ნ. ტუღუში

15:00

(ონლაინ)
II კატ. სპეც. ნ. კაპანაძე

(ონლაინ)
II კატ. სპეც. ნ. კაპანაძე

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში

(ონლაინ)
მოწვ. სპეც. გ. მასალკინი

(ონლაინ)
მოწვ. სპეც. გ. მასალკინი

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში

(ონლაინ)
მოწვ. სპეც. გ. მასალკინი

(ონლაინ)
მოწვ. სპეც. გ. მასალკინი

2021-2022 სასწავლო წლის
I I სემესტრი

ხელოვნებათმცოდნეობა
ბაკალავრიატი
დისტანციური

ხელოვნებათმცოდნეობა

ორშაბათი

საათი

დღე

I

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

9:00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.

10:00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.

11:00
12:00
13:00

14:00

ხელოვნებათმცოდნეობა
II

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

ხელოვნებათმცოდნეობა
III

კურსი

საგანი /მასწავლებელი

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება

ესთეტიკის საფუძვლები

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი გიორგი მასალკინი

აღორძინების ეპოქის ხელოვნება

ესთეტიკის საფუძვლები

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი გიორგი მასალკინი

ესთეტიკის საფუძვლები
ლექტორი გიორგი მასალკინი

ხელოვნებათმცოდნეობა
IV

კურსი

15:00

ძველი აღმოსავლეთის
ხელოვნება
ლექტორი ნათია კვაჭაძე

16:00

ძველი აღმოსავლეთის
ხელოვნება
ლექტორი ნათია კვაჭაძე

17:00

ძველი აღმოსავლეთის
ხელოვნება
ლექტორი ნათია კვაჭაძე

18;00

სამშაბათი

19:00

9:00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.

10:00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

16:00

მუზეოლოგია პრაქტიკა

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება

ლექტორი თეონა სარჯველაძე

ლექტორი ნატო ხაბაზი

საოფისე კომპ. პროგრ.

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება

ლექტორი ნინო ხუჯაძე

ლექტორი ნატო ხაბაზი

საოფისე კომპ. პროგრ.

მე-19 ს-ის დას. ევრ.ხელოვნება

ლექტორი ნინო ხუჯაძე

ლექტორი ნატო ხაბაზი

საოფისე კომპ. პროგრ.
ლექტორი ნინო ხუჯაძე

ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება
პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი

ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება
პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი

ძველი ქართ. ხუროთმოძღვრება
(სემინარი)
ლექტორი მაია დუმბაძე

17:00
18)

9:00

10:00

ოთხშაბათი

11:00
12:00
13:00

ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.
ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე,
ასოც.პროფ.
ანტიკური ხელ. ისტორია
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ანტიკური ხელ. ისტორია

შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი ნათია კვაჭაძე

ანტიკური ხელ. ისტორია

შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა

პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

ლექტორი ნათია კვაჭაძე

შუა საუკუნეების ქართ. პლასტიკა

14:00

ლექტორი ნათია კვაჭაძე

15:00
16:00
17:00

ხუთშაბათი

18:00

9:00

ინგლისური ენა (B1)
ასოც. პროფ. გულნარა გორგილაძე

10:00

ინგლისური ენა (A1)
ასოც. პროფ. გულნარა გორგილაძე

11:00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
ლექტორი გიორგი მასალკინი

12:00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
ლექტორი გიორგი მასალკინი

მუზეოლოგია
პროფესორი ერმილე მესხია

მუზეოლოგია
პროფესორი ერმილე მესხია

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

ქართული ხალხური ხელოვნება
ლექტორი ნინო ხარჩილავა
ქართული ხალხური ხელოვნება
ლექტორი ნინო ხარჩილავა
ქართული ხალხური ხელოვნება
ლექტორი ნინო ხარჩილავა

13:00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
ლექტორი გიორგი მასალკინი

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

14:00
შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა

15:00

პროფესორი მ. ჭიჭილეიშვილი

შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა

16:00

პროფესორი მ. ჭიჭილეიშვილი

შუა საუკუნეების ქართ ფერწერა
(სემინარი)
ლექტორი მაია დუმბაძე

17:00
9:00

ინგლისური ენა (A2)
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე

პარასკევი

10.00
11.00

12.00

13:00
14:00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლექტორი ლიანა .გველესიანი

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლექტორი ლიანა .გველესიანი

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლექტორი ლიანა .გველესიანი

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

ფერწერა
ლექტორი ქეთევან ფილიპოვა

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

მინანქარი
ასოც. პროფესორი მიხეილ კვაჭაძე

15:00
16:00

შაბათი

17:00

9:00
10:00

სპეც ინგლისური
ლექტორი სალომე ჩიკაშუა

11:00

შესავალი თეატრის მხატვრობის
ისტორიაში
პროფესორი თემურ კეჟერაძე

12:00

შესავალი თეატრის მხატვრობის
ისტორიაში

13:00

შესავალი თეატრის მხატვრობის
ისტორიაში

პროფესორი თემურ კეჟერაძე

სპეც ინგლისური
ლექტორი სალომე ჩიკაშუა
სპეც ინგლისური
ლექტორი სალომე ჩიკაშუა

პროფესორი თემურ კეჟერაძე

14:00
15:00

შენიშვნა: მე-4 კურსთან პრაქტიკა გაიმართება ინდივიდუალური გრაფიკით. პრაქტიკის ხელმძღვანელი მაია დუმბაძე

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კულტურული ტურიზმი
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სამშაბათი

ორშაბათი

10.00

09.00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

აუდიტ.

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

საგანი/მასწავლებელი

IV კურსი
საათი

საგანი/მასწავლებელი

აუდიტ.

II კურსი
საათი

09.00

აუდიტ.

საათი

დღე

I კურსი

საგანი/მასწავლებელი

09.00

10.00

ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

10.00

რუსული ენა
ვეფხვია ხალვაში, I კატ. სპეც.

11.00

ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

11.00

რუსული ენა
ვეფხვია ხალვაში, I კატ. სპეც.

ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

12.00

რუსული ენა
ვეფხვია ხალვაში, I კატ. სპეც.

11.00

შემოქმედების ფსიქოლოგია
ნინო მექვაბიშვილი, I კატ. სპეც.

12.00

შემოქმედების ფსიქოლოგია
ნინო მექვაბიშვილი, I კატ. სპეც.

12.00

09.00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

09.00

10.00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

10.00

ტურიზ. სტატისტიკის საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

10.00

11.00

შემოქმედების ფსიქოლოგია
ნინო მექვაბიშვილი, I კატ. სპეც.

11.00

ტურიზ. სტატისტიკის საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

11.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

12.00

12.00

ტურიზ. სტატისტიკის საფუძვლები
სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. სპეც.

12.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

13.00

13.00

09.00

13.00

ბიზნესის საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

ოთხშაბათი

09.00

ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

09.00

09.00

10.00

ინგლისური ენა A2
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ.

10.00

10.00

კულტურული ტურიზმი
ერმილე მესხია, პროფ.

10.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

11.00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.

11.00

11.00

კულტურული ტურიზმი
ერმილე მესხია, პროფ.

11.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

12.00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.

12.00

12.00

კულტურული ტურიზმი
ერმილე მესხია, პროფ.

12.00

ინოვაციური მენეჯმენტი
ქ. გოლეთიანი, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

ხუთშაბათ

13.00

შესავალი მუსიკის ისტორიაში
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც.

09.00

13.00

09.00

ინგლისური ენა B1
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ.

09.00

10.00

ინგლისური ენა A1
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ.

10.00

11.00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

11.00

ტურისტულ-რეკრ. რესურსები
სოფო ლაზიშვილი, I კატ. სპეც.

11.00

12.00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

12.00

ტურისტულ-რეკრ. რესურსები
სოფო ლაზიშვილი, I კატ. სპეც.

12.00

შესავალი თანამედროვე
აზროვნებაში
გიორგი მასალკინი, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

09.00
ტურისტულ-რეკრ. რესურსები
სოფო ლაზიშვილი, I კატ. სპეც.

10.00

13.00

09.00

პარასკევი

10.00

ინგლისური ენა A2
გ. გორგილაძე, ასოც. პროფ.
მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

09.00

09.00

10.00

ქვეყანათმცოდნეობა
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

10.00

11.00

მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

11.00

ქვეყანათმცოდნეობა
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

11.00

12.00

მეტყველების კულტურა
თეა ცაგურია, I კატეგ. სპეც.

12.00

ქვეყანათმცოდნეობა
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

12.00

შაბათი

13.00
13.00

14.00

13.00

09.00

09.00

09.00

10.00

ტურ. და მასპ. საფუძვლები
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ.

10.00

სპეც. ინგ. ენა
სალომე ჩიკაშუა, I კატ. სპეც.

10.00

ეკონომიკური საქმიანობის
სამარ. რეგ. საფუძვლები
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

11.00

ტურ. და მასპ. საფუძვლები.
პრაქტიკული
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

11.00

სპეც. ინგ. ენა
სალომე ჩიკაშუა, I კატ. სპეც.

11.00

ეკონომიკური საქმიანობის
სამარ. რეგ. საფუძვლები
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

12.00

ტურ. და მასპ. საფუძვლები.
პრაქტიკული
ნინო ხარჩილავა, I კატეგ. სპეც.

12.00

სპეც. ინგ. ენა
სალომე ჩიკაშუა, I კატ. სპეც.

12.00

ეკონომიკური საქმიანობის
სამარ. რეგ. საფუძვლები
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

15.00

15.00

დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.
დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.
დროის მენეჯმენტი
ჰამლეტ სანიკიძე, I კატეგ. სპეც.

2021-2022 სასწავლო წლის
I I სემესტრი

ხელოვნების ისტორია და თეორია (ხელოვნებათმცოდნეობა)

დღე
ორშაბათი

სამშაბათი

საათი
13:00
14:00

I კურსი
საგანი/ მასწავლებელი
მოდერნიზმი 2
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

მოდერნიზმი 2
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე

10:00

კულტურული მემკვიდრეობის მართვა

11:00

კულტურული მემკვიდრეობის მართვა

16:00

მსოფლიოს უახლესი არქიტექტურა

17:00

მსოფლიოს უახლესი არქიტექტურა

10:00

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

დოქტორი ნინო ინაიშვილი
დოქტორი ნინო ინაიშვილი

ოთშაბათი

ხუთშაბათი

11:00

დოქტორი ნათია კვაჭაძე
დოქტორი ნათია კვაჭაძე
მოწვეული პროფესორი ლელა თავდგირიძე

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა
მოწვეული პროფესორი ლელა თავდგირიძე

15:00

მე-19-20 საუკუნეების საქართველოს
არქიტექტურა

16:00

მე-19-20 საუკუნეების საქართველოს
არქიტექტურა

პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი

პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი

17:00

პარასკევი

18:00

სპეც უცხო ენა (ინგლისური) 1

19:00

სპეც უცხო ენა (ინგლისური) 1

ლექტორი სალომე ჩიკაშუა
ლექტორი სალომე ჩიკაშუა

