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N სახელწოდება ლექტორი წინაპირობა კრედიტი საკონტაქტო 

სთ. 

დამოუკიდებელი 

სთ. 

 სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

  30 კრედიტი 
 

 

1 
ფილოსოფიის შესავალი მოწვ. ლექტორი ვ. იოსელიანი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

2 
აკადემიური წერა ასოც. პროფ. რ. ჩიქოვანი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6  კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

3 შესავალი ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებში 
ასისტენტ-პროფ. ა. დვალი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

4 მეორე უცხო ენა 1 

გერმანული/ფრანგული/რუსუ

ლი  

მოწვ. ლექტორი: ე. ნარსია, გ. 

კალატოზიშვილი, ქ. 

ლორთქიფანიძე, ი. ძნელაძე   

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 60 90 

5 მეორე უცხო ენა 2 

გერმანული/ფრანგული/რუსუ

ლი  

მოწვ. ლექტორი: ე. ნარსია, გ. 

კალატოზიშვილი, ქ. 

ლორთქიფანიძე, ი. ძნელაძე   

მეორე უცხო 

ენა 1 
6 კრედიტი 60 90 

 

 

სპეციალობის სავალდებულო 

სასწავლო კურსები 
  

132 

კრედიტი 
  

6 
ენათმეცნიერების შესავალი 

ასოც. პროფ. რ. ჩიქოვანი 

მოწვ. ლექტორი ზ. ქავთარაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

7 ლიტერატურათმცოდნეობის 

შესავალი 
მოწვ. ლექტორი ი. ხვედელიძე 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

8 თარგმნის თეორია და 

პრაქტიკა 

ასოც. პროფ.  ა. კოპალიანი 

ასოც. პროფ. ი ჟღენტი 

ინგლისური ენა 

4 
6 კრედიტი 33 სთ. 128 სთ. 

9 შესავალი ინგლისურ პროფ. ვ. გვარჯალაძე წინაპირობის 6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

სასწავლო გეგმა  - ინგლისური ფილოლოგია 
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ფილოლოგიაში გარეშე 

10 
ინგლისური ენა 1 

ასოც. პროფ. ი.  ჟღენტი    

ასოც. პროფ. მ.  ქავთარაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 93სთ. 57 სთ. 

11 
ინგლისური ენა 2 

ასოც. პროფ. ი. ჟღენტი    

ასოც. პროფ. მ. ქავთარაძე 

ინგლისური ენა 

1 
6 კრედიტი 93 სთ. 57 სთ. 

12 
ინგლისური ენა 3 პროფ. ვ. გვარჯალაძე  

ინგლისური ენა 

2 
6 კრედიტი 93 სთ. 57 სთ. 

13 
ინგლისური ენა 4 

პროფ. მ. ჩაგელიშვილი-

ურუმაშვილი 

ინგლისური ენა 

3 
6 კრედიტი 93 სთ. 57 სთ. 

14 
ინგლისური ენა 5  

პროფ. მ. ჩაგელიშვილი-

ურუმაშვილი 

ინგლისური ენა 

4 
6 კრედიტი 92 სთ. 58 სთ. 

15 
ინგლისური ენა 6 

პროფ. მ. ჩაგელიშვილი-

ურუმაშვილი 

ინგლისური ენა 

5 
6 კრედიტი 92 სთ. 58 სთ. 

16 
ინგლისური ენა 7 

პროფ. მ. ჩაგელიშვილი-

ურუმაშვილი 

ინგლისური ენა 

6 
6 კრედიტი 92 სთ. 58 სთ. 

17 ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 1 
მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

18 
ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 2 
მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

ინგლისური 

ლიტერატურის 

ისტორია 1 

6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

19 
ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 3 
მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

ინგლისური 

ლიტერატურის 

ისტორია 2 

6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

20 ინგლისური ენის ისტორია 

 

ასოც. პროფ. მ. ქავთარაძე 

მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძ 

ინგლისური ენა 

6 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

21 თანამედროვე ინგლისური 

ენის გრამატიკის თეორია 

პროფ. ვ. გვარჯალაძე 

ასოც. პროფ. მ. ქავთარაძე 

ინგლისური ენა 

4 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

22 
თანამედროვე ინგლისური 

ენის სტილისტიკა 

პროფ. მ. ჩაგელიშვილი-

ურუმაშვილი 

მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

ინგლისური ენა 

5 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 
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23 ინგლისური ენის 

ლექსიკოლოგია 

მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

პროფ. ვ. გვარჯალაძე 

ინგლისური ენა 

4 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

24 ინგლისური ენის 

საერთაშორისო სახესხვაობანი 

პროფ. ვ. გვარჯალაძე 

ასოც. პროფ. ი. ჟღენტი 

ინგლისური ენა 

3 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

25 თანამედროვე ინგლისური  

ენის ფონეტიკის თეორია 

პროფ. ვ. გვარჯალაძე 

ასოც. პროფ. მ. ქავთარაძე  

ინგლისური ენა 

2 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

26 
პრაქტიკა პროფ. ი. ბარბაქაძე 

210 კრედიტის 

დაგროვება 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

27 
საბაკალავრო ნაშრომი  აკადემიური პერსონალი 

210 კრედიტის 

დაგროვება 
6 კრედიტი 31 სთ. 119 სთ. 

 სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსები 
  12 კრედიტი   

28 

ტექსტის ანალიზური კითხვა 
პროფ. ვ. გვარჯალაძე 

ასოც. პროფ. მ. ქავთარაძე 

თანამედროვე 

ინგლისური 

ენის 

სტილისტიკა 

6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

29 
ესეს წერის ტექნიკა მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

ინგლისური ენა 

4 
6 კრედიტი 34 სთ. 116 სთ. 

30 
ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 4 
მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

ინგლისური 

ლიტერატურის 

ისტორია 3  

6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

31 ბრიტანეთის ისტორია და 

კულტურა   
მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

ინგლისური ენა 

3 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

32 
ტექსტის ინტერპრეტაცია 

(პროზა,დრამა) 

პროფ. მ. ჩაგელიშვილი-

ურუმაშვილი 

ტექსტის 

ანალიზური 

კითხვა 

6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

33 ეგზისტენციალიზმი-

ინგლისური რომანი 
ასოც. პროფ. ნ. სოზაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

34 მე-19-მე-20 საუკუნის ამერიკის 

ლიტერატურა 
ასოც. პროფ. ნ. სოზაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 



4 
 
 

35 ვერბალური კომუნიკაციის 

თეორია და პრაქტიკა  
მოწვ. ლექტ. კ. ჩინჩალაძე 

ინგლისური ენა 

6 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

36 

ლიტერატურის თეორია ასოც. პროფ. ნ. სოზაშვილი 

ლიტერატურის

მცოდნეობის 

შესავალი 

6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

37 
ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები   პროფ. ი. ბარბაქაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

38 ანტიკური ლიტერატურის 

შესავალი 
ასოც. პროფ.  მ. შუხოშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

39 
ლათინური ენა 1 ასოც. პროფ. მ. შუხოშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

40 
ლათინური ენა 2 ასოც. პროფ. მ. შუხოშვილი 

ლათინური ენა 

1 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

41 
მსოფლიო ცივილიზაციების 

ისტორია 

მოწვ. ლექტორი გ. 

მჭედლიშვილი 

მოწვ. ლექტორი ი. გელაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 63 სთ. 87 სთ. 

42 
ქართული კულტურის 

ისტორია 

ასოც. პროფ. გ. კეკელიძე 

მოწვ. ლექტორი გ. 

მჭედლიშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

43 

ქართული ენის გრამატიკა 

ასოც. პროფ. რ. ჩიქოვანი 

ასისტენტ-პროფ. ქ. 

აფთარაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

44 
ლიტერატურა და ხელოვნება ასოც. პროფ.  გ. კეკელიძე 

წინაპირობის 

გარეშე 
6 კრედიტი 33 სთ. 127 სთ. 

 თავისუფალი კრედიტები  66 კრედიტი    
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