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სასწავლო გეგმა
ფაკულტეტი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ინგლისური ფილოლოგია
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: ანგლისტიკა
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა (120 კრედიტი)
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
მოდულების ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ ნ. დარასელია, პროფ. მანანა გელაშვილი, პროფ. მ.რუსიეშვილი, ასოც.პროფ. 
თ.მარგალიტაძე
აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: №57/2011
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი):  2011-2012 სასწავლო წელი 

პროგრამის სტრუქტურა
    სავალდებულო კურსები / მოდულები  – 30 კრედიტი (ECTS)
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ინტერკულტურული კომუნიკაციის 
ლინგვისტური საფუძვლები

5 15 30 60 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე I მანანა რუსიეშვილი

ინგლისური ლიტერატურა: ტექსტი 
და კონტექსტი 5

15 15
75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე II მანანა გელაშვილი

ინგლისური ენა 1 5
30 60 22 3+3 5 2 ინგლისური ენა B2 დონეზე-

ტესტი
I ნინო დარასელია, 

რუსუდან ტყემელაძე
ინგლისური ენა 2 30 60 22 3+3 5 2 ინგლისური ენა 1 II ნინო დარასელია, 
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5 რუსუდან ტყემელაძე
ინგლისური ენა 3 5

30 60 22 3+3 5 2 ინგლისური ენა 2 III
ნინო დარასელია, 
რუსუდან ტყემელაძე

გერმანიკული ენების შედარებითი 
გრამატიკა

5 30 15 60 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე III თინათინ მარგალიტაძე

     არჩევითი  მოდულები  – 30 კრედიტი (ECTS)

   I მოდული:                        ინგლისური ენის თეორია                           სავალდებულო სასწავლო კურსები  – 30  კრედიტი (ECTS)

დასავლეთ ევროპის
ლინგვ. აზროვნების ისტორია  

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

I
ნინო დარასელია

ლექსიკური სემანტიკა.  5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

I
მანანა რუსიეშვილი,  
ნათია ნემსაძე

სოციოლინგვისტიკა 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე III რუსუდან დოლიძე

ტექსტის ლინგვისტიკა 5 15 30 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

III
მანანა რუსიეშვილი
რუსუდან ენუქიძე

ლინგვისტური პრაგმატიკა 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე II ციცინო ხვედელიძე

ლინგვ. ცვლილებათა მექანიზმები 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე II ნინო დარასელია

   II მოდული:                     ინგლისური  ლიტერატურა                          სავალდებულო სასწავლო კურსები  – 30  კრედიტი (ECTS)

ჩოსერი, შექსპირი და ინგლისური 
რენესანსი

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

I
    ზაზა გაჩეჩილაძე

ინგლისური დრამა მეორე მსოფლიო 
ომის შემდეგ

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

I
მანანა გელაშვილი

მილტონი და მისი ეპოქა
5 15 15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
II

ელენე გაბუნია

ინგლისური რომანი მეორე 
მსოფლიო  ომის შემდეგ

5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე II ეთერ კირცხალია

ინგლისური ესსე
(XX ს-ის პირველი ნახევარი) 5 15 15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
III

მარია ქურდაძე

მოდერნისტული რომანის პოეტიკა 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე III მანანა გელაშვილი



3

   III მოდული:                                  ენა და ლექსიკოგრაფია                    სავალდებულო სასწავლო კურსები  – 30  კრედიტი (ECTS)
ლექსიკონები და 
ლექსიკოგრაფიული პრინციპები

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

I თინათინ მარგალიტაძე

ქართული და ინგლისური 
ლექსიკოგრაფიის ისტორია

5 15
15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
II

თინათინ მარგალიტაძე,
რამაზ ქურდაძე

პრაქტიკული კურსი ინგლისურ-
ქართულ ზოგად ლექსიკოგრაფიაში 1              5 30 30 49 4 9 3

წინაპირობის გარეშე
II

       
თინათინ მარგალიტაძე,

გიორგი მელაძე
პრაქტიკული კურსი ინგლისურ-
ქართულ ზოგად ლექსიკოგრაფიაში 2               5 30 30 49 4 9 3

“პრაქტიკული კურსი 
ინგლისურ-ქართულ ზოგად 
ლექსიკოგრაფიაში 1”.     

III
       
თინათინ მარგალიტაძე,

გიორგი მელაძე
პრაქტიკული კურსი ინგლისურ-
ქართულ სპეციალიზებულ 
ლექსიკოგრაფიაში

5 30 30 49 4 9 3
წინაპირობის გარეშე

III
გიორგი მელაძე,
გელა ხუნდაძე,

სემასიოლოგიური კვლევის 
მეთოდები

5 15
15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
I თინათინ მარგალიტაძე

   IV მოდული:           ბრიტანეთისმცოდნეობა          სავალდებულო სასწავლო კურსები  – 30  კრედიტი (ECTS)

ინგლისის ისტორიის მოკლე კურსი 
ინგლისურ ენაზე. 5

15 15
75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
I

რევაზ გაჩეჩილაძე
რუსუდან დოლიძე

თანამედროვე ბრიტანეთის 
საზოგადოება და საზოგადოებრივი 
ინსტიტუტები

5
15 15

75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

II
მაია ყიასაშვილი

ბრიტანულ-ქართული 
კულტურული და ლიტერატურული 
ურთიერთობები

5
15 15

75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

II
მარიკა ოძელი

თანამედროვე ბრიტანეთის 
პოლიტიკა

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

III
რევაზ გაჩეჩილაძე

დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური 
პოლიტიკა

5
15 15

75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

III
ლარისა ყორღანაშვილი
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დიდი ბრიტანეთის კულტურა 
(წარსული და დღევანდელობა)

5
15 15

75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

I
გიორგი ყუფარაძე

არჩევითი  სასწავლო კურსები  – 30  კრედიტი (ECTS) თითოეული მოდულისათვის

რეკომენდებული არჩევითი საგნები
ინგლისური ენის თეორიის 
მოდულისთვის
დიდი ბრიტანეთის კულტურა

( წარსული და თანამედროვეობა) 
ბრიტანეთმცოდნეობის მოდულიდან

5 15 15
75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
I

გიორგი ყუფარაძე

კომუნიკაციური ლინგვისტიკა 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე II ნათია ნემსაძე
დისკურსის ანალიზი 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე II ნინო დარასელია
კოგნიტიური და ფუნქციონალური 
ლინგვისტიკა

5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე III გიორგი ყუფარაძე

პრაგმატიკა და დისკურსი 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე III ციცინო ხვედელიძე
სემასიოლოგიური კვლევის 
მეთოდები (ენა და ლექსიკოგრაფიის 
მოდულიდან)

5 15
15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
I

თინათინ მარგალიტაძე

მეტაფორის თეორია 5
15 30 60 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
III

მანანა რუსიეშვილი
რუსუდან დოლიძე

მეორე უცხო ენა 1 5 60 45 8 10 2 წინაპირობის გარეშე I ცენტრის პედაგოგი
მეორე უცხო ენა 2 5

60 45 8 10 2
მეორე უცხო ენა 1/ტესტი

II
ცენტრის პედაგოგი

რეკომენდებული არჩევითი საგნები
ინგლისური ლიტერატურის 
მოდულისთვის
XX საუკუნის ამერიკული 
ლიტერატურა ფილოსოფიურ-
ფსიქოლოგიურ კონცეფციათა 
განვითარების დინამიკაში 

5

15 15

75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე

II

ელენე გაბუნია

ამერიკული ლიტერატურა 
ისტორიულ და ფილოსიფიურ 

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

III
ელენე გაბუნია
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კონტექსტში კოლონიალური 
პერიოდიდან XIXს. ბოლო 
მეოთხედამდე
ფოლკნერის რომანის პოეტიკა და 
მოდერნიზმი 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე I მანანა გელაშვილი

მე-20 საუკუნის ანგლო-ამერიკული
მოდერნისტული პოეზია
(ინგლისურენოვანი კურსი)

5
15 15

79 4 9 3
წინაპირობის გარეშე

II
თემურ კობახიძე

მეორე უცხო ენა 1 5 60 45 8 10 2 წინაპირობის გარეშე I ცენტრის მასწავლებელი

მეორე უცხო ენა 2 5 60 45 8 10 2 მეორე უცხო ენა 1/ტესტი II ცენტრის მასწავლებელი

რეკომენდებული არჩევითი საგნები
ენისა და ლექსიკოგრაფიის 
მოდულისთვის
ქართული ენის პრაქტიკუმი 1 5 15 15 75 4+4 9 3 წინაპირობის გარეშე I რამაზ ქურდაძე

ქართული ენის პრაქტიკუმი 2 5 15     15 75 4+4 9 3 ქართული ენის პრაქტიკუმი 
1

II რამაზ ქურდაძე

რუსული ენის პრაქტიკული კურსი 1 5 30 30 45 4+4 10 2
წინაპირობის გარეშე

I
ენათა ცენტრის 
პედაგოგო

რუსული ენის პრაქტიკული კურსი 2 5 30 30 45 4+4 10 2
რუსული ენის პრაქტიკული 
კურსი 1 II

ენათა ცენტრის 
პედაგოგი

დასავლეთ ევროპის ლინგვისტური 
აზროვნების ისტორია
(მოდულიდან ინგლისური ენის 
თეორია)

5 15

15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე

III ნინო დარასელია

სოციოლინგვისტიკა
(მოდულიდან ინგლისური ენის 
თეორია)

5 15
15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
III

რუსუდან დოლიძე

ლინგვისტური პრაგმატიკა
(მოდულიდან ინგლისური ენის 
თეორია)

5 15
15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
II

ციცინო ხვედელიძე
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მეორე უცხო ენა 1 5 60 45 8 10 2 წინაპირობის გარეშე I ცენტრის მასწავლებელი

მეორე უცხო ენა 2 5 60 45 8 10 2 მეორე უცხო ენა 1/ტესტი I ცენტრის მასწავლებელი
რეკომენდებული არჩევითი საგნები
ბრიტანეთისმცოდნეობის 
მოდულისთვის
მეორე უცხო ენა 1 5 5 60 45 8 10 წინაპირობის გარეშე I ცენტრის მასწავლებელი

მეორე უცხო ენა 2 5 5 60 45 8 10 მეორე უცხო ენა 1/ტესტი II ცენტრის მასწავლებელი

ევროპის ისტორია. XX საუკუნე. 
დისინტეგრაციიდან ევროპულ 
ინტეგრაციამდე
(სამაგისტრო პროგრამიდან
ევროპისმცოდნეობა)

5 15

15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე

II

ვ. კაჭარავა

ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში
(სამაგისტრო პროგრამიდან
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში)

5 15
15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
III

გ. მჭედლიშვილი

კულტურა და იდენტობა
(სამაგისტრო პროგრამიდან გენდერი)

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

II ლ. წულაძე

გენდერი ვიზუალურ ხელოვნებაში
(სამაგისტრო პროგრამიდან გენდერი)

5 15 15 75 4+4 9 3
წინაპირობის გარეშე

I თ. ცხადაძე

ქალი მისტიკოსები და შუა 
საუკუნეების ევროპული მენტალობა
(სამაგისტრო პროგრამიდან გენდერი)

5 15
15 75 4+4 9 3

წინაპირობის გარეშე
III

თ. ცოფურაშვილი

სტუდენტს შეუძლია არჩევითი სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი საგანი დანარჩენი მოდულის არჩევითი თუ სავალდებულო საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

სამაგისტრო ნაშრომი 30 IV

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
თარიღი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                        ფაკულტეტის ბეჭედი
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კრედიტების და საგნების სემესტრული განაწილება

სამაგისტრო პროგრამა : ანგლისტიკა;  მოდული:  ინგლისური ენის თეორია                                                                   2011–2013 წ.წ.

I სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სასწავლო კურსისი დასახელება კრედიტების 
რაოდენობა

კურსის სტატუსი სალექციო 
საათები 
კვირაში

სამუშ. 
ჯგუფ/

პრაქტ.
(საათები 
კვირაში)

კურსის წინაპირობა ლექტორი/ლექტორები

1 ინტერკულტურული კომუნიკაციის 
ლინგვისტური საფუძვლები

5 პროგრამის 
სავალდებულო

15 30 წინაპირობის გარეშე მანანა რუსიეშვილი

2 ინგლისური ენა 1 5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 60 ინგლისური ენა B2
დონეზე-ტესტი

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

3 დასავლეთ ევროპის
ლინგვ. აზროვნების ისტორია 5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე ნინო დარასელია

4 ლექსიკური სემანტიკა. 5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე მანანა რუსიეშვილი,  ნათია ნემსაძე

5 დიდი ბრიტანეთის კულტურა
( წარსული და თანამედროვეობა)
ბრიტანეთმცოდნეობის 
მოდულიდან

5 არჩევითი 15

15

წინაპირობის გარეშე

გიორგი ყუფარაძე

6 სემასიოლოგიური კვლევის 
მეთოდები

(ენა და ლექსიკოგრაფიის 
მოდულიდან)

5 არჩევითი 15

15 წინაპირობის გარეშე თინათინ მარგალიტაძე

7 მეორე უცხო ენა 1 5 არჩევითი 30 30 წინაპირობის გარეშე ცენტრის მასწავლებელი
სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 

5 არჩევითი
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საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

   II სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ლიტერატურა: ტექსტი 
და კონტექსტი 5

პროგრამის 
სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე მანანა გელაშვილი

2 ინგლისური ენა 2
5 პროგრამის 

სავალდებულო 30 60 ინგლისური ენა 1
ნინო დარასელია, რუსუდან 

ტყემელაძე

3 ლინგვისტური პრაგმატიკა 5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე ციცინო ხვედელიძე

4 ლინგვ. ცვლილებათა მექანიზმები 5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე ნინო დარასელია

5 კომუნიკაციური ლინგვისტიკა 5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე ნათია ნემსაძე

6 დისკურსის ანალიზი 5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე ნინო დარასელია

7 მეორე უცხო ენა 2 5 არჩევითი 30 30 მეორე უცხო ენა 1 ცენტრის მასწავლებელი

8 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი

   III სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ენა 3
5 პროგრამის 

სავალდებულო
30 60 ინგლისური ენა 2 ნინო დარასელია, რუსუდან 

ტყემელაძე

2 გერმანიკული ენების შედარებითი 
გრამატიკა

5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 15 წინაპირობის გარეშე თინათინ მარგალიტაძე

3 სოციოლინგვისტიკა 5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე რუსუდან დოლიძე

4 ტექსტის ლინგვისტიკა
5 სავალდებულო 15 30 წინაპირობის გარეშე

მანანა რუსიეშვილი



10

5 კოგნიტიური და ფუნქციონალური 
ლინგვისტიკა

5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე გიორგი ყუფარაძე

6 პრაგმატიკა და დისკურსი 5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე ციცინო ხვედელიძე

7 მეტაფორის თეორია 5
არჩევითი 15 30 წინაპირობის გარეშე

რუსუდან დოლიძე
მანანა რუსიეშვილი

8 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი

   IV სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სამაგისტრო ნაშრომი 30

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

თარიღი
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კრედიტების და საგნების სემესტრული განაწილება

სამაგისტრო პროგრამა : ანგლისტიკა;  მოდული:  ინგლისური ლიტერატურა                                                                   2011–2013 წ.წ.

I სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სასწავლო კურსისი დასახელება კრედიტების 
რაოდენობა

კურსის სტატუსი სალექციო 
საათები 
კვირაში

სამუშ. 
ჯგუფ/

პრაქტ.
(საათები 
კვირაში)

კურსის წინაპირობა ლექტორი/ლექტორები

1 ინტერკულტურული კომუნიკაციის 
ლინგვისტური საფუძვლები

5 პროგრამის 
სავალდებულო

15 30 წინაპირობის გარეშე მანანა რუსიეშვილი

2 ინგლისური ენა 1 5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 60 ინგლისური ენა B2
დონეზე-ტესტი

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

3 ჩოსერი, შექსპირი და ინგლისური 
რენესანსი 5

სავალდებულო 15
15 წინაპირობის გარეშე ზაზა გაჩეჩილაძე

4 ინგლისური დრამა მეორე 
მსოფლიო ომის შემდეგ

5 სავალდებულო 15 15
წინაპირობის გარეშე

მანანა გელაშვილი

5 ფოლკნერის რომანის პოეტიკა და 
მოდერნიზმი

5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე მ.გელაშვილი

6 მეორე უცხო ენა 1 5 არჩევითი 30 30 წინაპირობის გარეშე ცენტრის მასწავლებელი
სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,

სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი

   II სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ლიტერატურა: ტექსტი 5 პროგრამის 15 წინაპირობის გარეშე მანანა გელაშვილი
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და კონტექსტი სავალდებულო 15

2 ინგლისური ენა 2
5 პროგრამის 

სავალდებულო
30 60 ინგლისური ენა 1

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

3 მილტონი და მისი ეპოქა 5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე ე. გაბუნია

4 ინგლისური რომანი მეორე 
მსოფლიო ომის ომის შემდეგ

5 სავალდებულო
15 15 წინაპირობის გარეშე კირცხალია

5 XX საუკუნის ამერიკული 
ლიტერატურა ფილოსოფიურ-
ფსიქოლოგიურ კონცეფციათა 
განვითარების დინამიკაში

5 არჩევითი 
15 15 წინაპირობის გარეშე ე.გაბუნია

6 მეორე უცხო ენა 2 5 არჩევითი 30 30 მეორე უცხო ენა 1 ცენტრის მასწავლებელი

7 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,

სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი

   III სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ენა 3
5 პროგრამის 

სავალდებულო
30 60 ინგლისური ენა 2 ნინო დარასელია, რუსუდან 

ტყემელაძე

2 გერმანიკული ენების შედარებითი 
გრამატიკა

5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 15 წინაპირობის გარეშე თინათინ მარგალიტაძე

3 ინგლისური ესსე
(XX ს-ის პირველი ნახევარი) 

5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე მ. ქურდაძე

4 მოდერნისტული რომანის პოეტიკა
5 სავალდებულო

15 15 წინაპირობის გარეშე
გელაშვილი

5 ამერიკული ლიტერატურა 
ისტორიულ და ფილოსიფიურ 

5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე ე. გაბუნია
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კონტექსტში კოლონიალური 
პერიოდიდან XIXს. ბოლო 
მეოთხედამდე
სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,

სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

7

   IV სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სამაგისტრო ნაშრომი 30

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

თარიღი
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კრედიტების და საგნების სემესტრული განაწილება

სამაგისტრო პროგრამა : ანგლისტიკა;  მოდული:  ენა და ლექსიკოგრაფია                                                                   2011–2013 წ.წ.

I სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სასწავლო კურსისი დასახელება კრედიტების 
რაოდენობა

კურსის სტატუსი სალექციო 
საათები 
კვირაში

სამუშ. 
ჯგუფ/

პრაქტ.
(საათები 
კვირაში)

კურსის წინაპირობა ლექტორი/ლექტორები

1 ინტერკულტურული კომუნიკაციის 
ლინგვისტური საფუძვლები

5 პროგრამის 
სავალდებულო

15 30 წინაპირობის გარეშე მანანა რუსიეშვილი

2 ინგლისური ენა 1 5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 60 ინგლისური ენა B2
დონეზე-ტესტი

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

3 ლექსიკონები და 
ლექსიკოგრაფიული პრინციპები 5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე თინათინ მარგალიტაძე

4 სემასიოლოგიური კვლევის 
მეთოდები

5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე თინათინ მარგალიტაძე

5 ქართული ენის პრაქტიკუმი 1 5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე რამაზ ქურდაძე

6 რუსული ენის პრაქტიკული კურსი
1

5 არჩევითი 30 30 წინაპირობის გარეშე ცენტრის მასწავლებელი

დასავლეთ ევროპის ლინგვისტური 
აზროვნების ისტორია

(მოდულიდან ინგლისური ენის 
თეორია)

5 არჩევითი 15

15 წინაპირობის გარეშე ნინო დარასელია

7 მეორე უცხო ენა 1 5 არჩევითი 30 30 წინაპირობის გარეშე ცენტრის მასწავლებელი
სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,

5 არჩევითი



15

სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან
   II სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ლიტერატურა: ტექსტი 
და კონტექსტი 5

პროგრამის 
სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე მანანა გელაშვილი

2 ინგლისური ენა 2
5 პროგრამის 

სავალდებულო
30 60 ინგლისური ენა 1

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

3 ქართული და ინგლისური 
ლექსიკოგრაფიის ისტორია

5 სავალდებულო
15 15 წინაპირობის გარეშე

თინათინ მარგალიტაძე,
შუქია აფრიდონიძე

4 პრაქტიკული კურსი ინგლისურ-
ქართულ ზოგად ლექსიკოგრაფიაში 
1              

5 სავალდებულო
30 30

წინაპირობის გარეშე     თინათინ მარგალიტაძე,
გიორგი მელაძე

5 ქართული ენის პრაქტიკუმი 2
5 არჩევითი 15 15 ქართული ენის 

პრაქტიკუმი 1
რამაზ ქურდაძე

6 რუსული ენის პრაქტიკული კურსი
2

5 არჩევითი 30 30
რუსული ენის 

პრაქტიკული კურსი 1 ენათა ცენტრის მასწავლებელი

7 ლინგვისტური პრაგმატიკა
(ინგლისური ენის თეორიის 
მოდულიდან)

5
არჩევითი 15 30 წინაპირობის გარეშე ციცინო ხვედელიძე

8 მეორე უცხო ენა 2 5 არჩევითი 30 30 მეორე უცხო ენა 1 ცენტრის მასწავლებელი
სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი

   III სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ენა 3 5 პროგრამის 30 60 ინგლისური ენა 2 ნინო დარასელია, რუსუდან 
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სავალდებულო ტყემელაძე

2 გერმანიკული ენების შედარებითი 
გრამატიკა

5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 15 წინაპირობის გარეშე თინათინ მარგალიტაძე

3 პრაქტიკული კურსი ინგლისურ-
ქართულ ზოგად ლექსიკოგრაფიაში 
2            

5 სავალდებულო

30 30

“პრაქტიკული კურსი 
ინგლისურ-ქართულ 
ზოგად 
ლექსიკოგრაფიაში 1”.     

თინათინ მარგალიტაძე,
გიორგი მელაძე

4 პრაქტიკული კურსი ინგლისურ-
ქართულ სპეციალიზებულ 
ლექსიკოგრაფიაში

5 სავალდებულო
30 30 წინაპირობის გარეშე

გიორგი მელაძე,
გელა ხუნდაძე,

5 სოციოლინგვისტიკა
(ინგლისური ენის თეორიის 
მოდულიდან)

5 არჩევითი

15 15 წინაპირობის გარეშე

6 მეტაფორის თეორია

სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი
15 30 წინაპირობის გარეშე

მანანა რუსიეშვილი
რუსუდან დოლიძე

7

   IV სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სამაგისტრო ნაშრომი 30

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

თარიღი
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კრედიტების და საგნების სემესტრული განაწილება

სამაგისტრო პროგრამა : ანგლისტიკა;  მოდული:  ბრიტანეთისმცოდნეობა                                                                      2011–2013 წ.წ.

I სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სასწავლო კურსისი დასახელება კრედიტების 
რაოდენობა

კურსის სტატუსი სალექციო 
საათები 
კვირაში

სამუშ. 
ჯგუფ/

პრაქტ.
(საათები
კვირაში)

კურსის წინაპირობა ლექტორი/ლექტორები

1 ინტერკულტურული კომუნიკაციის 
ლინგვისტური საფუძვლები

5 პროგრამის 
სავალდებულო

15 30 წინაპირობის გარეშე მანანა რუსიეშვილი

2 ინგლისური ენა 1 5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 60 ინგლისური ენა B2
დონეზე-ტესტი

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

3 ინგლისის ისტორია 5
სავალდებულო 15

15 წინაპირობის გარეშე
რევაზ გაჩეჩილაძე,
რუსუდან დოლიძე

4 დიდი ბრიტანეთის კულტურა 
(წარსული და დღევანდელობა)

5 სავალდებულო
15 15

წინაპირობის გარეშე
გიორგი ყუფარაძე

5 გენდერი ვიზუალურ ხელოვნებაში
(????????????????????//)

5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე თ. ცხადაძე

6 მეორე უცხო ენა 1 5 არჩევითი 30 30 წინაპირობის გარეშე ცენტრის მასწავლებელი

7 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

   II სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ლიტერატურა: ტექსტი 
და კონტექსტი 5

პროგრამის 
სავალდებულო 15

15 წინაპირობის გარეშე მანანა გელაშვილი
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2 ინგლისური ენა 2
5 პროგრამის 

სავალდებულო
30 60 ინგლისური ენა 1

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

3 თანამედროვე ბრიტანეთის 
საზოგადოება და საზოგადოებრივი 
ინსტიტუტები

5 სავალდებულო
15 15 წინაპირობის გარეშე მაია ყიასაშვილი

4 ბრიტანულ-ქართული 
კულტურული და 
ლიტერატურული ურთიერთობები

5 სავალდებულო
15 15 წინაპირობის გარეშე მარიკა ოძელი

5 კულტურა და იდენტობა 5 არჩევითი 15 15 წინაპირობის გარეშე ლ. წულაძე
ევროპის ისტორია. XX საუკუნე. 
დისინტეგრაციიდან ევროპულ 
ინტეგრაციამდე
( ევროპათმცოდნების სამაგისტრო 
პროგრამა)

5 არჩევითი 15

15

წინაპირობის გარეშე

ვ. კაჭარავა

6 მეორე უცხო ენა 2 5 არჩევითი 30 30 მეორე უცხო ენა 1 ცენტრის მასწავლებელი

7 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე , პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი

   III სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

1 ინგლისური ენა 3
5 პროგრამის 

სავალდებულო
30 60 ინგლისური ენა 2

ნინო დარასელია, რუსუდან 
ტყემელაძე

2 გერმანიკული ენების შედარებითი 
გრამატიკა

5 პროგრამის 
სავალდებულო

30 15 წინაპირობის გარეშე თინათინ მარგალიტაძე

3 თანამედროვე ბრიტანეთის 
პოლიტიკა

5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე რევაზ გაჩეჩილაძე

4 დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური 
პოლიტიკა

5 სავალდებულო 15 15 წინაპირობის გარეშე ლარისა ყორღანაშვილი
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5 ტრანსფორმაცია სამხრეთ 
კავკასიაში ( სამაგისტრო პროგრამა 
‘ტრანსფორმაცია სამხრეთ 
კავკასიაში’)

5 არჩევითი 15

15 წინაპირობის გარეშე გ. მჭედლიშვილი

ქალი მისტიკოსები და შუა 
საუკუნეების ევროპული 
მენტალობა

5 არჩევითი 15
15 წინაპირობის გარეშე თ. ცოფურაშვილი

6 სტუდენტს შეუძლია არჩევითი 
სტატუსით აირჩიოს ნებისმიერი 
საგანი დანარჩენი მოდულის 
არჩევითი თუ სავალდებულო 
საგნებიდან, ასევე  პროგრამის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით,
სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან

5 არჩევითი

7 5 არჩევითი

   IV სემესტრი   – 30 კრედიტი (ECTS)

სამაგისტრო ნაშრომი 30

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

თარიღი


