
 
                                   

2022-2023  სასწავლო  წლის  II  სემესტრი 
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტი 

 
 

კინორეჟისურა კინორეჟისურა კინორეჟისურა 

I     კურსი                 II   კურსი III     კურსი 

დ
ღ

ე 

სა
ათ

ი 

აუ
დ

იტ
 

საგანი /მასწავლებელი 

სა
ათ

ი საგანი /მასწავლებელი 

სა
ათ

ი საგანი /მასწავლებელი 

ო
რ

შა
ბა

თ
ი 

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

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

1  1  

11:00 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 1 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

2 
ტელეჟურნალისტიკის 

საფუძვლები 
პროფ. მ. ჯორბენაძე 

2  

12:00 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 1 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

3 
კინომონტაჟი 3 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 
3 

კინორეჟისურის ოსტატობა 6 
ასოც. პროფ. გ. გოგიბერიძე 

13:00 
კინორეჟისორის ოსტატობა 2 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე    

4 
კინომონტაჟი 3 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 4 
კინორეჟისურის ოსტატობა 6 
ასოც. პროფ. გ. გოგიბერიძე 

 

14:00 
კინორეჟისორის ოსტატობა 2 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

5 
კინომონტაჟი 3 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 
5 

კინორეჟისურის ოსტატობა 6 
II კატ. სპეც. ე. კუპრეიშვილი 

 

15:00  6 
კინორეჟისორის ოსტატობა 4 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

6  

 

16:00  7 
კინორეჟისორის ოსტატობა 4 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

  



 

17:00      

სა
მშ

აბ
ათ

ი 

9:00  X    

10:00  1  1  

11:00 
კინომონტაჟი 1 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 2  2  

12:00 
კინომონტაჟი 1 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 3 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 3 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

3  

13:00 
კინომონტაჟი 1 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 
4 

კინო-ტელე  ოპერატორის 
ოსტატობა 3 

ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 
4 

კომპიუტერული პროგრამა  
3D Studio Max  

 I კატ.  ბ. კვიჭიძე        

14:00 
კინო–ტელე მხატვრობის 

საფუძვლები 1 
I კატ.  ა. ჯაში 

5 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 3 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

5 
კომპიუტერული პროგრამა  

3D Studio Max  
 I კატ.  ბ. კვიჭიძე        

15:00 
კინო–ტელე მხატვრობის 

საფუძვლები 1 
I კატ.  ა. ჯაში 

 6 
მსახიობის ოსტატობა-კამერასთან 

მუშაობის სპეციფიკა 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

 6  

 

16:00 
კინო–ტელე მხატვრობის 

საფუძვლები 1 
I კატ.  ა. ჯაში 

7  7  

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი 

9:00 
ინგლისური ენა ენა (A2)    

ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე X  X  

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

1  1  

11:00 
კინორეჟისორის ოსტატობა 2 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

2 
კინომონტაჟი 3 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 2 
 

12:00 
კინორეჟისორის ოსტატობა 2 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

3 
კინომონტაჟი 3 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 3 

მსოფლიო ლიტერატურის  
ისტორიის საკითხები 

II კატ.  სპეც.  მ. კორნთელი 
 

13:00 
კინორეჟისორის ოსტატობა 2 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე    

4 
მსახიობის ოსტატობის 

საწყისები 
ასისტენტი მ. ხელაია 

4 

მსოფლიო ლიტერატურის 
ისტორიის საკითხები 

II კატ.  სპეც.  მ. კორნთელი 
 

14:00 
საზღვარგარეთის კინოს ისტორია 

ასოც. პროფესორი ო. ჟღენტი 
N419 

5 
მსახიობის ოსტატობის 

საწყისები 
ასისტენტი მ. ხელაია 

5 
კომპოზიცია 

ასოც. პროფ. ნ. კვირკველია 



15:00 
საზღვარგარეთის კინოს ისტორია 

ასოც. პროფესორი ო. ჟღენტი 
N419 

6  6 
კომპოზიცია 

ასოც. პროფ. ნ. კვირკველია 

16:00 
საზღვარგარეთის კინოს ისტორია 

ასოც. პროფესორი ო. ჟღენტი 
N419 

7 
 

 7 
კომპოზიცია 

ასოც. პროფ. ნ. კვირკველია 

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი 

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

 
X  

10:00  1 1  

11:00 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 1 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

2 
ტელეჟურნალისტიკის 

საფუძვლები 
პროფ. მ. ჯორბენაძე 

2  

12:00 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 1 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

3 
ტელეჟურნალისტიკის 

საფუძვლები 
პროფ. მ. ჯორბენაძე 

3 
კომპიუტერული პროგრამა  

3D Studio Max  
 I კატ.  ბ. კვიჭიძე        

13:00 
სამართლებრივი აქტები 

კულტურის სფეროში 
II  კატ.  სპეც.  ხ. ჯოხაძე 

4 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 3 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

4 
კომპიუტერული პროგრამა  

3D Studio Max  
 I კატ.  ბ. კვიჭიძე        

14:00 
სამართლებრივი აქტები 

კულტურის სფეროში 
II  კატ.  სპეც.  ხ. ჯოხაძე 

5 
კინო-ტელე  ოპერატორის 

ოსტატობა 3 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

5 
კომპიუტერული პროგრამა  

3D Studio Max        

15:00  6 
მსახიობის ოსტატობა-კამერასთან 

მუშაობის სპეციფიკა 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

6 

სასწავლო-სტუდიური  პრაქტიკა 2  
ასიტენტი ნ. ცქვიტინიძე 

(პრაქტიკის ინდ, გრაფიკის 
მიხედვით) 

16:00  7 
მსახიობის ოსტატობა-კამერასთან 

მუშაობის სპეციფიკა 
ასოც. პროფესორი მ. ჩხიკვაძე 

7  

პა
რ

ას
კე

ვი
 

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

10:00  1  1  

11:00 
კინომონტაჟი 1 

ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 2  2  

12:00 
  

კინომონტაჟი 1 
ასისტ. პროფ. ა. ვადაჭკორია 

3 
შემოქმედების ფსიქოლოგია 

II კატ.  სპეც.  ნ. მექვაბიშვილი    
(420) 

3 
კინორეჟისურის ოსტატობა 6 
ასოც. პროფ. გ. გოგიბერიძე 

13:00  4 
შემოქმედების ფსიქოლოგია 

II კატ.  სპეც.  ნ. მექვაბიშვილი    
(420) 

4 
კინორეჟისურის ოსტატობა 6 
ასოც. პროფ. გ. გოგიბერიძე 



 
 
 

14:00  5 
შემოქმედების ფსიქოლოგია 

II კატ.  სპეც.  ნ. მექვაბიშვილი    
(420)  

5 
რეკლამის ხელოვნების საფუძვლები 

II კატ.  სპეც.  თ. გუდავა  

15:00  6 
კინორეჟისორის ოსტატობა 4 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

6 
რეკლამის ხელოვნების საფუძვლები 

II კატ.  სპეც.  თ. გუდავა 

16:00  7 
კინორეჟისორის ოსტატობა 4 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

7 
რეკლამის ხელოვნების საფუძვლები 

II კატ.  სპეც.  თ. გუდავა 

17:00  8 კინორეჟისორის ოსტატობა 4 
ასისტ. პროფ. ირაკლი კიკვაძე     

  



სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 
2022-2023 სასწავლო წლის  გაზაფხულის სემესტრი  B 

სამოსის დიზაინი 
 

დ
ღ

ე 

სა
ათ

ი სამოსის დიზაინი 

სა
ათ

ი სამოსის დიზაინი 

სა
ათ

ი სამოსის დიზაინი 

სა
ათ

ი სამოსის დიზაინი 
I კურსი II კურსი III კურსი IV კურსი 

სასწავლო კურსი, ლექტორი სასწავლო კურსი, ლექტორი სასწავლო კურსი, ლექტორი სასწავლო კურსი, ლექტორი 

ო
რ

შა
ბა

თ
ი 

9 
ინგლისური ენა A1.1  

ასოც. პრ. გულნარა გორგილაძე 
10 

ხატვა 4 
ასოც. პროფესორი მაია გერსამია 

10  10  

10 ინგლისური ენა A1.1  
ასოც. პრ. გულნარა გორგილაძე 

11 ხატვა 4 
ასოც. პროფესორი მაია გერსამია 

11  11  

11 
ხატვა 2 

ასოც პროფ. სერგო გოგოლაძე 
12 

ხატვა 4 
ასოც. პროფესორი მაია გერსამია 

12  12  

12 
ხატვა 2 

ასოც პროფ. სერგო გოგოლაძე 
13 

ხატვა 4 
ასოც. პროფესორი მაია გერსამია 

13  13  

13 
ხატვა 2 

ასოც პროფ. სერგო გოგოლაძე 
14 

ახალი ქართული ხელოვნების 
ზოგადი კურსი პროფესორი მაია 

ჭიჭილეიშვილი 
14 

ქსოვილის კომპოზიცია  და 
მასალაში შესრულება 5 

პროფესორი  ქეთევან ვაჩეიშვილი 
14  

14 
ხატვა 2 

ასოც პროფ. სერგო გოგოლაძე 
 

15 
ახალი ქართული  ხელოვნება 

ზოგადი კურსი პროფესორი მაია 
ჭიჭილეიშვილი 

 
ქსოვილის კომპოზიცია  და 

მასალაში შესრულება 5 
პროფესორი  ქეთევან ვაჩეიშვილი 

15  

სა
მშ

აბ
ათ

ი 

10 
ფერწერა2 

ასისტ-პროფ.ბექა ბოლქვაძე 
10 

სამოსის კომპოზიცია 3 
ასოც. პროფესორი დიანა თალაკვაძე 

10 
კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 5 
I კატ. სპეც. ნანა კუპრაძე 

10  

11 
ფერწერა2 

ასისტ-პროფ.ბექა ბოლქვაძე 11 
სამოსის კომპოზიცია 3 

ასოც. პროფესორი დიანა თალაკვაძე 11 
კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 5 
I კატ. სპეც. ნანა კუპრაძე 

11  

12 
ფერწერა2 

ასისტ-პროფ.ბექა ბოლქვაძე 12 
სამოსის კომპოზიცია 3 

ასოც. პროფესორი დიანა თალაკვაძე 12 
კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 5 
I კატ. სპეც. ნანა კუპრაძე 

12  

13 
ტექსტილის და სამოსის ისტორია 1 

კატ.სპეც.ირა ტორონჯაძე 
13 

მოდის ტენდენციები 
ასოც.პროფ.დიანა თალაკვაძე 

13 
კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 5 
I კატ. სპეც. ნანა კუპრაძე 

13 
დეკორატიული ქანდაკება არჩევითი 

ასისტ.პროფ ბექა ბოლქვაძე 

14 ტექსტილის და სამოსის ისტორია 1 
კატ.სპეც.ირა ტორონჯაძე 

14 მოდის ტენდენციები 
ასოც.პროფ.დიანა თალაკვაძე 

14 არჩევითი კერვის ტექნიკა 2 1 
კატ.სპეც.ნანა კუპრაძე 

14 დეკორატიული ქანდაკება არჩევითი 
ასისტ.პროფ ბექა ბოლქვაძე 

15 
ტექსტილის და სამოსის ისტორია 1 

კატ.სპეც.ირა ტორონჯაძე 
  15 

არჩევითი კერვის ტექნიკა 2 1 
კატ.სპეც.ნანა კუპრაძე 

15  

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი 

9 ინგლისური ენა B1.1 
 ასოც. პროფ. გულნარა გორგილაძე 

10 ფერწერა 4 
ასისტ-პრ.ბექა ბოლქვაძე 

10  10  



10 
ინგლისური ენა B1.1 

 ასოც. პროფესორი გულნარა 
გორგილაძე 

11 
ფერწერა 4 

ასისტ-პრ.ბექა ბოლქვაძე 
11 

სამოსის კომპოზიცია 5 
ასოც.პროფ.დიანა თალაკვაძე 

11  

11 
კერვის ტექნიკა ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 1  1 კატ.სპეც.ნანა 
კუპრაძე 

12 
ფერწერა4 

ასისტ-პრ.ბექა ბოლქვაძე 
12 

სამოსის კომპოზიცია 5 
ასოც.პროფ.დიანა თალაკვაძე 

12  

12 
კონსტრუირება 1  1 კატ.სპეც.ნანა 

კუპრაძე 
13 

მსოფლიო ხელოვნება XVII- XVIII სს 
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე 

13 
სამეწარმეო საქმის სამართლის 
საფუძვლები 2 კატ.სპეც.მარი 

ღოღობერიძე 
13 

დეკორატიული ქანდაკება არჩევითი 
ასისტ.პროფ ბექა ბოლქვაძე 

13 
კონსტრუირება 1  1 კატ.სპეც.ნანა 

კუპრაძე 
14 

მსოფლიო ხელოვნება XVII- XVIII სს 
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე 

14 
სამეწარმეო საქმის სამართლის 
საფუძვლები 2 კატ.სპეც.მარი 

ღოღობერიძე 
14 

დეკორატიული ქანდაკება არჩევითი 
ასისტ.პროფ ბექა ბოლქვაძე 

14 
კონსტრუირება 1  1 კატ.სპეც.ნანა 

კუპრაძე 
15  15  15 

დეკორატიული ქანდაკება არჩევითი 
ასისტ.პროფ ბექა ბოლქვაძე 

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი 

10  10  10 
მინანქრის შესრულება მასალაში  2 

ასოც.პროფ.მიხეილ კვაჭაძე 
არჩევითი 

10  

11 
სამოსის კომპოზიცია 1 

ასოც.პრ.დიანა თალაკვაძე 
11 

დეკორატილი მხატვრობა 
პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

11 
მინანქრის შესრულება მასალაში  2 

ასოც.პროფ.მიხეილ კვაჭაძე 
11  

12 სამოსის კომპოზიცია 1 
ასოც.პრ.დიანა თალაკვაძე 

12 დეკორატილი მხატვრობა 
პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

12 მინანქრის შესრულება მასალაში  2 
ასოც.პროფ.მიხეილ კვაჭაძე 

12  

13 
სამოსის კომპოზიცია 1 

ასოც.პრ.დიანა თალაკვაძე 
13 

დეკორატილი მხატვრობა 
პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

13 
მინანქრის შესრულება მასალაში  2 

ასოც.პროფ.მიხეილ კვაჭაძე 
13  

14 
ქსოვილის კომპოზიცია შესრულება 

მასალაში1 პროფესორი ქეთევან 
ვაჩეიშვილი 

14-15 
ქსოვილის კომპოზიცია შესრულება 

მასალაში3  2 კატ.სპეც.მარი 
ღოღობერიძე 

14  14  

15 
ქსოვილის კომპოზიცია შესრულება 

მასალაში1 პროფესორი ქეთევან 
ვაჩეიშვილი 

 
ქსოვილის კომპოზიცია შესრულება 

მასალაში3  2 კატ.სპეც.მარი 
ღოღობერიძე 

    

პა
რ

ას
კე

ვი
 

9 
ინგლისური ენა A1.1  

ასოც.პრ. გულნარა გორგილაძე 
10 

კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 
კონსტრუირება 3 I კატ. სპეც. ნანა 

კუპრაძე 
10 

მინანქრის შესრულება მასალაში  2 
ასოც.პროფ.მიხეილ კვაჭაძე 

10  

10 
ინგლისური ენა B1.1 

 ასოც. პრ. გულნარა გორგილაძე 11 
კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 3 
I კატ. სპეც. ნანა კუპრაძე 

11 
მინანქრის შესრულება მასალაში  2 

ასოც.პროფ.მიხეილ კვაჭაძე 11  

11 
მსოფლიო  ხელოვნება(შუა 

საუკუნეები და აღორძინების 
ეპოქა).სპეც.ნატო ხაბაზი 

12 
კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 3 
I კატ. სპეც. ნანა კუპრაძე 

12 
მინანქრის შესრულება მასალაში  2 

ასოც.პროფ.მიხეილ კვაჭაძე 
12  

12 
მსოფლიო  ხელოვნება(შუა 

საუკუნეები და აღორძინების 13 
კერვის ტექნიკა, ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 3 13 
Adobe Photoshop –adobe illustrator 2 

კატ.სპეც.სოფო მახარაძე 13  



ეპოქა).სპეც.ნატო ხაბაზი I კატ. სპეც. ნანა კუპრაძე 

13  14 
დეკორატილი მხატვრობა 

პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 
14 

Adobe Photoshop –adobe illustrator 2 
კატ.სპეც.სოფო მახარაძე 

14  

14-15 
კერვის ტექნიკა,ტექნოლოგია 

კონსტრუირება 1 1 კატ სპეც.ნანა 
კუპრაძე 

15 დეკორატილი მხატვრობა 
პროფესორი ქეთევან ვაჩეიშვილი 

15  15  
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ო
რ

შა
ბა

თ
ი 

9 
ინგლისური ენა A1.1  

ასოც. პრ. გულნარა გორგილაძე 
10  10  

10 
ინგლისური ენა A1.1  

ასოც. პრ. გულნარა გორგილაძე 11 
მშენებლობის ორგანიზაციის საფუძვლები 2 კატ 

სპეც.ავთო კომახიძე 11 
ლანდშაფტური არქიტექტურის საფ-ბი 

 2 კატ.სპეც.ლია გელოვანი 

11  12 
მშენებლობის ორგანიზაციის საფუძვლები 2 კატ 

სპეც.ავთო კომახიძე 
12 

ლანდშაფტური არქიტექტურის საფ-ბი 
 2 კატ.სპეც.ლია გელოვანი 

12 Word,pover point, Exel 13 მაკეტირება 2 კატ.სპეც.ვლადიმერ მჟავანაძე 13 
ლანდშაფტური არქიტექტურის საფ-ბი 

 2 კატ.სპეც.ლია გელოვანი 

13  14 მაკეტირება 2 კატ.სპეც.ვლადიმერ მჟავანაძე 14 
ლანდშაფტური არქიტექტურის საფ-ბი 2 

კატ.სპეც.ლია გელოვანი 

14  15 მაკეტირება 2 კატ.სპეც.ვლადიმერ მჟავანაძე 15 
რევიტ  

2 კატ.სპეც. რ. გორჯელაძე 
15    16 2 კატ.სპეც. რ. გორჯელაძე 

16-17 
ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება 

პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი 
  17 2 კატ.სპეც. რ. გორჯელაძე 

სა
მშ

აბ
ათ

ი 

10 
მხაზველობითი გეომეტრია 1 

2 კატ.სპეც.ია გურგენიძე 
10 

არქიტექტურული გეგმარება 1 
ასოც.პროფ.გიორგი რამიშვილი 

10 
არქიტექტურული გეგმარება 3 

ასოც.პროფ. ზვიად ბურჭულაძე 

11 
მხაზველობითი გეომეტრია 1 

2 კატ.სპეც.ია გურგენიძე 
11 

არქიტექტურული გეგმარება 1 
ასოც.პროფ.გიორგი რამიშვილი 

11 
არქიტექტურული გეგმარება 3 

ასოც.პროფ. ზვიად ბურჭულაძე 

12 
მხაზველობითი გეომეტრია 1 

2 კატ.სპეც.ია გურგენიძე 
12 

არქიტექტურული გეგმარება 1 
ასოც.პროფ.გიორგი რამიშვილი 

12 
არქიტექტურული გეგმარება 3 

ასოც.პროფ. ზვიად ბურჭულაძე 

13 

არქიტექტურული გეგმარების საფ-ბი და 
აზომვითი პრაქტიკა  

 2 კატ. სპეც. ბექა თოიძე  
ასოც.პროფ.გიორგი.რამიშვილი 

13 
ინტერიერის დიზაინის საფ-ბი 1 კატ.სპეც.ელგუჯა 

ხაზარაძე 
13 

არქიტექტურული გეგმარება 3 
ასოც.პროფ. ზვიად ბურჭულაძე 

14 

 
არქიტექტურული გეგმარების საფ-ბი და 

აზომვითი პრაქტიკა  
 2 კატ. სპეც. ბექა თოიძე  

ასოც.პროფ.გიორგი.რამიშვილი 

14 
ინტერიერის დიზაინის საფ-ბი 1 კატ.სპეც.ელგუჯა 

ხაზარაძე 
14 

შენობა ნაგებობათა უსაფრთხოება 
 2 კატ.სპეც.ზაზა ხომერიკი 

15  15 ინტერიერის დიზაინის საფ-ბი 1 კატ.სპეც.ელგუჯა 15 შენობა ნაგებობათა უსაფრთხოება   



ხაზარაძე 2 კატ.სპეც.ზაზა ხომერიკი 
16  16  16  

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი 

9 ინგლისური ენა B1.1 
 ასოც. პროფ. გულნარა გორგილაძე 

10  10  

10 
ინგლისური ენა B1.1 

 ასოც. პროფესორი გულნარა გორგილაძე 
11  11  

11 ფერწერა 1ასოც.პროფ.სერგო გოგოლაძე 12 ფიზიკის შესავალი 1 კატ.სპეც.ნატო ზამთარაძე 12 
ქალაქ მშენებლობის საფუძვლები 

 2 კატ.სპეც.მარი ღომიძე 

12 ფერწერა 1ასოც.პროფ.სერგო გოგოლაძე 13 ფიზიკის შესავალი 1 კატ.სპეც.ნატო ზამთარაძე 13 ქალაქ მშენებლობის საფუძვლები 
 2 კატ.სპეც.მარი ღომიძე 

13 ფერწერა 1ასოც.პროფ.სერგო გოგოლაძე 14 
ინტერიერის დიზაინის საფ-ბი 1 კატ.სპეც.ელგუჯა 

ხაზარაძე 
14 

არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა  
1 კატ.სპეც.ნატპ ზამთარაძე 

14  15 
ინტერიერის დიზაინის საფ-ბი 1 კატ.სპეც.ელგუჯა 

ხაზარაძე 
15 

არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა  
1 კატ.სპეც.ნატპ ზამთარაძე 

15  16  16 
არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა 

 1 კატ.სპეც.ნატპ ზამთარაძე 

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი 

10 
ხატვა2 

ასოც.პრ.სერგო გოგოლაძე 10  10  

11 
ხატვა2 

ასოც.პრ.სერგო გოგოლაძე 
11  11 

შენობა ნაგებობათა 
რეკონსტრუქცია,რეგენერაცია,ადაპტაცია 

 2კატ სპეც.ლია გელოვანი 

12 
ხატვა2 

ასოც.პრ.სერგო გოგოლაძე 
12 კონსტრუქციები 1 2 კატ სპეც.ელიზბარ რამიშვილი 12 

შენობა ნაგებობათა 
რეკონსტრუქცია,რეგენერაცია,ადაპტაცია  

2კატ სპეც.ლია გელოვანი 

13 გეოდეზია 2 კატ სპეც.ბესო მიქელაძე 13 კონსტრუქციები 1 2 კატ სპეც.ელიზბარ რამიშვილი 13 
შენობა ნაგებობათა 

რეკონსტრუქცია,რეგენერაცია,ადაპტაცია  
2კატ სპეც.ლია გელოვანი 

14 გეოდეზია 2 კატ სპეც.ბესო მიქელაძე 14 კონსტრუქციები 1 2 კატ სპეც.ელიზბარ რამიშვილი 14  
15 გეოდეზია 2 კატ სპეც.ბესო მიქელაძე 15  15  
16  16  16  

პა
რ

ას
კე

ვი
 

9 ინგლისური ენა A1.1  
ასოც.პრ. გულნარა გორგილაძე 

10 არქიტექტურული გეგმარება 1 
ასოც.პროფ.გიორგი რამიშვილი 

10 არქიტექტურული გეგმარება 3 
ასოც.პროფ. ზვიად ბურჭულაძე 

10 
ინგლისური ენა B1.1 

 ასოც. პრ. გულნარა გორგილაძე 
11 

არქიტექტურული გეგმარება 1 
ასოც.პროფ.გიორგი რამიშვილი 

11 
არქიტექტურული გეგმარება 3 

ასოც.პროფ. ზვიად ბურჭულაძე 

11 

არქიტექტურული გეგმარების საფ-ბი და 
აზომვითი პრაქტიკა  

 2 კატ. სპეც. ბექა თოიძე  
ასოც.პროფ.გიორგი.რამიშვილი 

12 არქიტექტურული გეგმარება 1 
ასოც.პროფ.გიორგი რამიშვილი 

12 არქიტექტურული გეგმარება 3 
ასოც.პროფ. ზვიად ბურჭულაძე 

12 არქიტექტურული გეგმარების საფ-ბი და 13 შემოქმედების ფსიქოლოგიის საფ-ბი 1 13  



აზომვითი პრაქტიკა  
 2 კატ. სპეც. ბექა თოიძე  

ასოც.პროფ.გიორგი.რამიშვილი 

კატ.სპეც.ნინო მექვაბიშვილი 

13 
არქიტექტურის ისტორია( ძველი 
მსოფლიოდან 19 ს 70 წლებამდე ) 
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე 

14 
შემოქმედების ფსიქოლოგიის საფ-ბი 1 

კატ.სპეც.ნინო მექვაბიშვილი 
14  

14 
არქიტექტურის ისტორია( ძველი 
მსოფლიოდან 19 ს 70 წლებამდე ) 
პროფესორი რატი ჩიბურდანიძე 

15 Auto cad 15-16  

15  16 Adobe Photoshop,adobe Ilustrator    
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ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 
სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი 

2022-2023   სასწავლო  წლის  II სემესტრი    

დრამისა და კინოს სამსახიობო დრამისა და კინოს სამსახიობო დრამისა და კინოს სამსახიობო 

I    კურსი  II კურსი III   კურსი 

დ
ღ

ე 

ლ
ექ

ცი
ა 

სა
ათ

ი 

საგანი /მასწავლებელი 

ლ
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ა 

სა
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თ
ი 
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ლ
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ცი
ა 

სა
ათ

ი 

საგანი /მასწავლებელი 

ო
რ

შა
ბა

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

   

1 10:00  1 10:00 ინგლისური ენა (A1)     
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

1 10:00  

2 11:00 რიტმიკა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 

2 11:00 სასცენო მეტყველება 
I I   კატეგ სპეც. მ. ბურდული 

2 11:00 სასცენო მეტყველება 
ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

3 
12:00 რიტმიკა 

ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 3 
12:00 სასცენო მეტყველება 

I I   კატეგ სპეც. მ. ბურდული 
3 

12:00 სასცენო მეტყველება 
ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

4 
13:00 კლასიკური ცეკვა 

ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 4 
13:00 

- 4 
13:00 ფარიკაობა   

I  კატეგ სპეც. ა. ქარჩავა 

5 14:00 
- 5 14:00 მსახიობის ოსტატობა 

პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 
5 14:00 ფარიკაობა   

I  კატეგ სპეც. ა. ქარჩავა 

6 
15:00 მსახიობის ოსტატობა 

მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 6 
15:00 მსახიობის ოსტატობა 

პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 
6 

15:00 ფარიკაობა   
I  კატეგ სპეც. ა. ქარჩავა 

7 
16:00 მსახიობის ოსტატობა 

მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 7 
16:00 

 7 
16:00
17:00 

მსახიობის ოსტატობა 
ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე 

სა
მშ

აბ
ათ

ი 

 9:00   9:00     

1 10:00  1 10:00  1 10:00  

2 11:00  2 11:00 სასცენო მოძრაობა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 

2 11:00  

3 12:00 საზღვარგარეთის ლიტერატურა 
II  კატეგ სპეც. მ. კორინთელი 

3 12:00 სასცენო მოძრაობა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 3 12:00  

4 13:00 საზღვარგარეთის ლიტერატურა 
II  კატეგ სპეც. მ. კორინთელი    4 

13:00 
 4 

13:00 ცეკვა (ქართული) 
I  კატეგ სპეც.  მ. ბაღდადიშვილი 

5 14:00 სასცენო მეტყველება 
ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

5 
14:00 

- 5 
14:00 ცეკვა (ქართული) 

I  კატეგ სპეც.  მ. ბაღდადიშვილი 



 15:00 სასცენო მეტყველება 
ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

 
15:00 მსახიობის ოსტატობა 

პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 
6 

15:00 ცეკვა (ქართული) 
I  კატეგ სპეც.  მ. ბაღდადიშვილი 

6 16:00 მსახიობის ოსტატობა 
მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 

6 
16:00 მსახიობის ოსტატობა 

პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 
7/8 

16:00 
17:00 

მსახიობის ოსტატობა 
ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე 

7 16:00 მსახიობის ოსტატობა 
მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 7 

 
  

 
 

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი 

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

1 10:00  1 10:00 ინგლისური ენა ენა (A2))    
ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 

1 10:00  

2 11:00 რიტმიკა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 2 

11:00 სასცენო მეტყველება 
I I  კატეგ სპეც. მ. ბურდული 

2 
11:00 სასცენო მეტყველება 

ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

3 12:00 კლასიკური ცეკვა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 3 

12:00 სასცენო მეტყველება 
I I  კატეგ სპეც. მ. ბურდული 

3 
12:00 სასცენო მეტყველება 

ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

4 13.00 კლასიკური ცეკვა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 

4 13:00 ქართული თეატრის ისტორია 
პროფ. თემურ კეჟერაძე   4 13:00 გრიმი 

I კატ. სპეციალისტი კ. ყარდაშიანი 

5 14:00 
- 5 

14:00 ქართული თეატრის ისტორია 
პროფ. თემურ კეჟერაძე   5 

14:00 გრიმი 
I კატ. სპეციალისტი კ. ყარდაშიანი 

6 
15:00 მსახიობის ოსტატობა 

მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 
6 

15:00 მსახიობის ოსტატობა 
პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 

6 
15:00 მსახიობის ოსტატობა 

ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე 

7 16:00 მსახიობის ოსტატობა 
მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 7 

16:00 მსახიობის ოსტატობა 
პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 

7/8 
16:00 მსახიობის ოსტატობა 

ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე 

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი 

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

   

1 10:00  1 10:00 - 1 10:00  

2 11:00 
 2 11:00 სასცენო მოძრაობა 

ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 
2 11:00 სასცენო მოძრაობა (ეტიკეტი) 

მოწვ. სპეც. მ. ხელაია 

3 
12:00 

სასცენო მეტყველება 
ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

3 
12:00 

სახასიათო ცეკვა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 3 

12:00 მსახიობის  კამერასთან მუშაობის 
სპეციფიკა 

ასისტენტ პროფესორი ი. კიკვაძე 

4 
13.00 

სასცენო მეტყველება 
ასისტ. პროფ.  თეა ცაგურია 

4 
13:00 

სახასიათო ცეკვა 
ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 

4 
13:00 მსახიობის  კამერასთან მუშაობის 

სპეციფიკა 
ასისტენტ პროფესორი ი. კიკვაძე 

5 
14:00 

მსახიობის ოსტატობა 
მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 

5 
14:00 

ვოკალი 
ასისტენტ.პროფ. ტარიელ გველესიანი 

5 
14:00 მსახიობის  კამერასთან მუშაობის 

სპეციფიკა 
ასისტენტ პროფესორი ი. კიკვაძე 

6 
15:00 

მსახიობის ოსტატობა 
მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 6 

15:00 მსახიობის ოსტატობა 
პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 

6 
15:00 მსახიობის ოსტატობა 

ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე;   
 II კატეგ სპეც. მ. ბურდული 



                            

7 
16:00 

 7 
16:00 მსახიობის ოსტატობა 

პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 
7 

16:00 მსახიობის ოსტატობა 
ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე;   

 II კატეგ სპეც. მ. ბურდული 
   

   
   

   
  პ

არ
ას

კე
ვი

 

    9:00 
ინგლისური ენა (A2)    

ასოც. პროფ. გ. გორგილაძე 
 

   

1 10:00 
საზღვარგარეთის თეატრის ისტორია 

(რენესანსი -კლასიციზმი) 
პროფ. თემურ კეჟერაძე 

1 10:00  1 10:00  

2 
11:00 საზღვარგარეთის თეატრის ისტორია 

(რენესანსი -კლასიციზმი) 
პროფ. თემურ კეჟერაძე 

2 
11:00 სახასიათო ცეკვა 

ასისტ. პროფ.  თამარ ბერიძე 2 
11:00 საზღვარგარეთის კინოს ისტორია 

ასოც. პროფ. ო. ჟღენტი 

3 12:00 შემოქმედების ფსიქოლოგია 
II კატ.   ნ. მექვაბიშვილი    (420) 3 

12:00 ვოკალი 
ასისტენტ.პროფ. ტარიელ გველესიანი 3 

12:00 საზღვარგარეთის კინოს ისტორია 
ასოც. პროფ. ო. ჟღენტი 

4 13:00 შემოქმედების ფსიქოლოგია 
კატ.   ნ. მექვაბიშვილი    (420) 

4 
13:00 ვოკალი 

ასისტენტ.პროფ. ტარიელ გველესიანი 4 
13:00 სასცენო მოძრაობა (ეტიკეტი) 

მოწვ. სპეც. მ. ხელაია 

5 14:00 შემოქმედების ფსიქოლოგია 
II კატ.   ნ. მექვაბიშვილი    (420)  

5 
14:00 

 5 
14:00 სასცენო მოძრაობა (ეტიკეტი) 

მოწვ. სპეც. მ. ხელაია 

6 15:00 მსახიობის ოსტატობა 
მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 

6 
15:00 მსახიობის ოსტატობა 

პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 
6 

15:00 მსახიობის ოსტატობა 
ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე 

7 16:00 მსახიობის ოსტატობა 
მოწვ. სპეც. გ. ქათამაძე 7 

16:00 მსახიობის ოსტატობა 
პროფ. თ. ბოლქვაძე;    ასისტ. მ. ხელაია 

7 
16:00 
 

მსახიობის ოსტატობა 
ასოც. პროფ. მერაბ ლებანიძე 
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