
ანოტაცია 

ფრანგული ფილოლოგია 

სიურეალიზმი/Surrealism 

saswavlo kursis magistrantebs Seaswavlis siurrealizmis _ XX saukunis franguli 

literaturis istoriaSi yvelaze radikaluri avangarduli mimdinareobis _ istorias, 

misi warmomSobi mizezebis, winapirobebisa da kulturuli atmosferos gaanalizebas. 
saswavlo kursi moicavs periods XX saukunis 10-iani wlebidan 60-iani wlebis 

bolomde (siurrealizmi literaturasa da mxatvrobaSi). 

 

გიიომ აპოლინერი და მოდერნისტული პოეზია/Guillaume Apollinaire and the modern 
poetry  
saswavlo kursi magistrantebs Seaswavlis me-20 saukunis dasawyisis frangul poeziaSi 

im inovaciebs, romlebic safrangeTSi 1900-iani wlebidan vlindeba da apolineris 

saxels ukavSirdeba, im literaturuli da kulturuli atmosferos gaanalizebis gziT, 

romelSic iSva ~axali suliskveTeba~, ris Semdgomac frangulma poeziam ganviTarebis 

srulebiT axali gzebi ipova. 

 

აბსურდის თეატრი /Theatre of The Absurd 

სასწავლო კურსის  ფარგლებში შეისწავლება აბსურდის თეატრის ისტორია, მისი 
ნოვატორული ხასიათი და, ამავე დროს, ნაჩვენებია ამ თეატრის ტრაგი-კომიკური 
თემატიკის, ენის და სტრუქტურული ტექნიკის ორიგინალობა. 

romani da filosofia/Novel and Philosophy  

წინამდებარე კურსის შეასწავლის სტუდენტებს ცნობილი ფრანგი მწერლის ა. კამიუს 
შემოქმედებით გზას, სთავაზობს მათ  მისი მხატვრულ-ლიტერატურული და 
ფილოსოფიური ტექსტების  ანალიზს;  კურსი   მიზნად ისახავს აბსურდის ცნების 
დაზუსტებას, იმ შინაარსის წარმოჩენას, რომელსაც  „სიზიფეს მითის“ ავტორი ამ ცნებაში 
დებს;  საუბარი, პირველ ყოვლისა, შეეხება  ადამიანის მიმართებას სამყაროსადმი, 
რაციონალურისა და ირაციონალურის დაპირისპირებას, გარე სამყაროსა და საკუთარი 
არსებობისადმი ადამიანის გაუცხოებას.  

ფანტასტიკური ლიტერატურა/Fantastic literature  

სასწავლო კურსი _ ,,ფანტასტიკური ლიტერატურა’’_  წარმოადგენს ფანტასტიკური 
ლიტერატურის ისტორიის შესწავლას და ფანტასტიკური დისკურსის ანალიზს. 
სასწავლო კურსი შეისწავლის ფრანგული ფანტასტიკური ლიტერატურის მნიშვნელოვან 
ნიმუშებს: ჟაკ კაზოტის, შარლ ნოდიეს, ონორე დე ბალზაკის, ტეოფილ გოტიეს, ჟერარ 
დე ნერვალის, გი დე მოპასანის  მხატვრულ-ლიტერატურულ ტექსტებს. კურსი მოიცავს 



ფანტასტიკური ჟანრის განვითარების მოკლე ისტორიას და მის ტიპოლოგიას, 
ფანტასტიკური დისკურსის თავისებურებებს.   

რომანულ ენათა სოციოლინგვისტიკა/Sociolinguistics of Roman Languages  
სალექციო კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ენასა და საზოგადოებას 
შორის არსებულ ურთიერთმიმართებებს, თუ რა გავლენას ახდენს საზოგადოება ენაში 
მომხდარ ცვლილებებზე, და ზოგადად იმ ურთიერთობების გარკვევას, რაც არსებობს 
ენობრივ სისტემასა და სოციალურ სტრუქტურას შორის. 
 
თანამედროვე   ლიტერატურული კვლევის   მეთოდები/The modern methods of Literary 
research  

სასწავლო  კურსის  ფარგლებში გათვალისწინებულია  თანამედროვე    კრიტიკულ  
ნაშრომებზე  დაყრდნობით  უახლესი   მეთოდოლოგიური  მიღწევების  შესწავლა. 
ლიტერატურული ტექსტების ანალიზის დროს სოციოკრიტიკული, ფსიქოკრიტიკული, 
გენეტიკური,  თემატური, ტექსტობრივი  კვლევის მეთოდების გამოყენება. 

ჟანრების თეორია/Genre Theory 
სასწავლო  კურსი  ითვალისწინებს  ლიტერატურული  ჟანრების, მათთან  
დაკავშირებული პრობლემატიკისა და  მრავალმხრივი  მიდგომების  შესწავლას;  
ჟანრების  თეორიის  ტიპოლოგიურ,  ისტორიულ  და  დინამიურ  ჭრილში  განხილვასა 
და  გაანალიზებას. 
 
კინო, თეატრი, ლიტერატურა/Cinema/Theatre, Litterature 
სალექციო კურსი ითვალისწინებს რამდენიმე თეორიულ საკითხსა და პრაქტიკულ 
სამუშაოზე დაყრდნობით სტუდენტებს გააცნოს თანამედროვე კინოსა და თეატრის 
ძირითადი ტენდენციები; კინოსა და თეატრის ინტერდისციპლინარულობაზე 
დაფიქრებით სტუდენტებს ყურადღება გაამახვილებინოს ხელოვნების სხვადასხვა 
დარგის სინთეზურობაზე და შესძინოს კინოსა და თეატრის კრიტიკისა და 
ანალიზისათვის აუცილებელი ჩვევები. 
 
მხატვრული თარგმანი: ისტორია, თეორია და პრაქტიკა/The literary translation:history, 
theory and practics 
 სასწავლო კურსი ხელს უწყობს სტუდენტებს, შეიძინონ  მხატვრული ლიტერატურის 
მთარგმნელის / თარგმანის ექსპერტ ისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, რომლებიც 
დაეხმარება მათ, თავისუფლად თარგმნონ სხვადასხვა ტიპის ტექსტი ფრანგულიდან 
ქართულად და შეძლონ თარგმნილი ტექსტების კრიტიკული ანალიზი და შეფასება.  
 
 
 
 
 



კომპარატისტული ლიტერატურის ისტორია/History of Comparative literature   

სალექციო კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან  კომპარატისტული 
ლიტერატურის განსაზღვრას, გაეცნობიან იმ ფუნდამენტურ სხვაობებს, რაც 
კომპარატისტულ ლიტერატურას განასხვავებს სხვა კომპარატისტული 
დისციპლინებისაგან. იგი, ამასთანავე, მიზნად ისახავს  სტუდენტისათვის 
კომპარატისტულ კომენტარებზე მუშაობისათვის საჭირო მეთოდოლოგიური მასალის 
მიწოდებას, შედარებისა (comparaison) და კომპარატიზმის (comparatisme) ცნებების 
ერთმანეთისაგან განსხვავებას და  იმ თემების და მოტივების გამოყოფას, რომლებიც 
სხვადასხვა ლიტერატურას ან ლიტერატურასა და არავერბალურ ხელოვნებას 
ერთმანეთთან აკავშირებს. 

 



ანოტაცია 

იტალიური ფილოლოგია 

italiuri enis saerTaSoriso gamocdisaTvis mosamzadebeli kursi CILS-
C1/Preparation  for international exame – CILS , level -C1  

CILS – kursis farglebSi gaTvaliswinebulia kursis italiuri enis codnis 

donis ganmsazRvreli saerTaSoriso serTifikatis gamocdisaTvis momzadeba. 

done – C1;  

italiuri enis saerTaSoriso gamocdisaTvis mosamzadebeli kursi CILS-
C2/Preparation  for international exame – CILS , level –C2  

CILS - kursis farglebSi gaTvaliswinebulia italiuri enis codnis donis 

ganmsazRvreli saerTaSoriso serTifikatis gamocdisaTvis momzadeba. done 

– C2; 

italiuri frazeologiis semantikis sakiTxebi   

kursi studentebs acnobs frazeologiis Teoriul safuZvlebs; 

gansazRvrulia italiuri enis idiomaturi korpusis semantikuri analizi 

qarTulTan mimarTebiT; tipologiuri kvlevisaTvis momzadeba. 

italiuri dialeqtologia/Italian Dialectology  

samagistro kursis farglebSi magistrantebi gaecnobian italiuri enis 

dialeqtologiis safuZvlebs, rac maT Camouyalibebs italiuri enis 

kompleqsur, sistemur xedvas. 

omisa da dabrunebis Tema Cezare pavezes SemoqmedebaSi /The Idea of the ”war” 

and ”returning” in Paveze’s writings  

SeTavazebuli avtoris nawarmoebebis wakiTxvis, damuSavebisa da 

komentirebis Sedegad magistrantebs, konkretuli avtoris SeswavlasTan 

erTad, gauRrmavdebaT zogadad italiuri literaturis codna da 

CamouyalibdebaT kritikuli azrovnebis unari. 

surealizmi da realoba: italo kalvinosa da dino bucatis 

Semoqmedeba/Surrealism and Reality: Italo Kalvino and Dino Buzzatti  



SeTavazebuli avtoris nawarmoebebis wakiTxvis, damuSavebisa da 

komentirebis Sedegad magistrantebs, konkretuli avtorebis SeswavlasTan 

erTad, gauRrmavdebaT zogadad italiuri literaturis codna da 

CamouyalibdebaT kritikuli azrovnebis unari. 

 

 

jovani verga da verizmi/Giovanni Verga and Verism  

samagistro kursis farglebSi SeTavazebuli avtoris nawarmoebebis 

wakiTxvis, damuSavebisa da komentirebis Sedegad magistrantebs, konkretuli 

avtorebis SeswavlasTan erTad, gauRrmavdebaT zogadad italiuri 

literaturis codna da CamouyalibdebaT kritikuli azrovnebis unari. 

XX saukunis pirveli naxevris italiuri poezia/Italian Poetry of First part of XX 

century  

saleqcio kursis farglebSi magistrantebi gaecnobian italiuri poeziis 

nimuSebs, maT avtorebsa (guido gocano, eujenio montale, juzepe ungareti, 

salvatore kvazimodo, umberto saba) da, zogadad, mimdinareobebs 

 



ანოტაცია 

ესპანური ფილოლოგია 

ესპანური ენის გაღრმავებული კურსი DELE C1-C2 

აღნიშნული კურსის ფარგლებში მაგისტრანტები გაიღრმავებენ ესპანური ენის ცოდნას. 

გათვალისწინებულია ენის მდგომარეობების ზოგადი დახასიათების გაცნობა ენობრივი 

თავისებურებების მრავალმხრივი შესწავლის საფუძველზე; თანამედროვე ესპანური ენის 

სისტემების კანონზომიერების განსაზღვრა და მისი განვითარების ტენდენციების წარმოჩენა; 

ლინგვისტური თვალსაწიერის გაფართოება და შემოქმედებითი ძიების უნარის გაღვივება 

სტუდენტების აზროვნებაში.   

 

ესპანურენოვანი ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი და კომენტარი/Spanish texts analysis and comments 

აღნიშნული კურსია ესპანური ენის თანამედროვე ლინგვისტურ პრობლემებს აცნობს სტუდენტს, 

გათვალისწინებულია ენის მდგომარეობების ზოგადი დახასიათების გაცნობა ენობრივი 

თავისებურებების მრავალმხრივი შესწავლის საფუძველზე (სემანტიკური, ლექსიკურ–

გრამატიკული, სიტყვათმაწარმოებელი და სხვა); კვლევის თანამედროვე, უახლეს და ტრადიციულ 

მეთოდებზე, ესპანური ენის კასტილიურ ნორმებზე და ესპანური ენის ლათინოამერიკულ 

ვარიანტებზე დაყრდნობით; ტექსტის ლინგვისტური ანალიზის და თავისებურებების 

გათვალისწინება. 

 
 

ესპანური ენის ლათინოამერიკული ვარიანტი/Latinamerican Variant of Spanish  

აღნიშნული კურსი აცნობს სტუდენტს ესპანური ენისა და კულტურის გავრცელების ფართო 

ასპექტებსა და ძირითად მომენტებს ესპანური ენის თავისებურებათა გათვლისწინებით. კურსი 

გააცნობს სტუდენტებს, თუ როგორ გავრცელდა ესპანური ენა და როგორია იგი იბერიის 

ნახევარკუნძულის ფარგლებს გარეთ; ასევე, შეასწავლის ესპანური ენის გრამატიკული წყობის 

სპეციფიკას.  

 

ესპანური პრაგმატიკის თეორია – Theory of Spanish Pragmatics 

აღნიშნული კურსის ესპანური ენის თანამედროვე ლინგვისტურ პრობლემებს აცნობს სტუდენტს. 

გათვალისწინებულია თანამედროვე ესპანური ენის სისტემების კანონზომიერების განსაზღვრა და 

მისი განვითარების ტენდენციების წარმოჩენა; ლინგვისტური თვალსაწიერის გაფართოება და 

შემოქმედებითი ძიების უნარის გაღვივება სტუდენტების აზროვნებაში. ამ დისციპლინის სწავლება 

მიმდინარეობს ლექსიკის საორგანიზაციო სისტემებზე, კვლევის თანამედროვე, უახლეს და 

ტრადიციულ მეთოდებზე, ესპანური ენის კასტილიურ ნორმებზე და ესპანური ენის 

ლათინოამერიკულ ვარიანტებზე დაყრდნობით. 

თანამედროვე ესპანური ენის გამოყენება და სტრუქტურა/Usage of Moderns Spanish Language and its 

structure 



აღნიშნული კურსი თანამედროვე ესპანური ენის ლინგვისტურ პრობლემებს აცნობს სტუდენტს; 

გათვალისწინებულია მისი მდგომარეობის ზოგადი დახასიათება ენობრივი თავისებურებების 

მრავალმხრივი შესწავლის საფუძველზე (სემანტიკური, ლექსიკურ–გრამატიკული, 

სიტყვათმაწარმოებელი და სხვა); თანამედროვე ესპანური ენის სისტემების კანონზომიერების 

განსაზღვრა და მისი განვითარების ტენდენციების წარმოჩენა; ლინგვისტური თვალსაწიერის 

გაფართოება და შემოქმედებითი ძიების უნარის გაღვივება სტუდენტების აზროვნებაში. 

ავანგარდი, 27–ანელთა თაობა ესპანურ ლიტერატურაში/Generation of 27, Vanguard  

კურსის ფარგლებში შეისწავლება XIXს დასასრულისა და XX საუკუნის ესპანეთის ლიტერატურა; 

მთავარი ლიტერატურული მიმდინარეობები და სკოლები; მნიშვნელოვანი მწერლების შემოქმედება; 

საეტაპო ნაწარმოების წაკითხვა-ანალიზი; ეგზისტენციალისტური ფილოსოფიის ავტორების 

გაცნობა; ესპანურენოვანი მოდერნიზმის თავისებურებანის შესწავლა. 

 

XIXს დასასრულისა და XX საუკუნის ესპანეთის ლიტერატურა/ Peculiarities of Spanish Modernism 
 

სალექციო კურსის ფარგლებში გათვალისწინებულია მთავარი ლიტერატურული მიმდინარეობებისა 

და სკოლების, მნიშვნელოვანი მწერლების შემოქმედების შესწავლა.საეტაპო ნაწარმოების წაკითხვა-

ანალიზი. ეგზისტენციალისტური ფილოსოფიის ავტორების გაცნობა. 

 

ეგზისტენციალისტური რომანი ესპანურ ლიტერატურაში/E xistential Novel in Spanish literature 

XIXს დასასრული სა და XXსაუკუნის ესპანეთის ლიტერატურა. მთავარი ლიტერატურული 

მიმდინარეობები და სკოლები. მნიშვნელოვანი მწერლეწბის შემოქმედება. საეტაპო ნაწარმოების 

წაკითხვა-ანალიზი. ექსისტენციალისტური ფილოსოფიის ავტორების გაცნობა. ანალიზისა და 

სინთეზის, დისკუსიაში; მონაწილეობის, თხრობის, კითხვებზე      არგუმენტირებული პასუხის 

გაცემის ნარის გამომუშავება.  

 

„ოქროს ხანა“ ესპანურ ლიტერატურაში/Centuary of Gold in Spanish Literature  

 “ოქროს ხანის”  ესპანეთისQ პოლიტიკური, კულტურული და სულიერი ცხოვრების განხილვა. 

სერვანტესის შემოქმედების სროლყოფილი განხილვა. ბაროკოს ეპოქა ესპანურ ლიტერატურაში. 

ლოპე დე ვეგას და კალდერონის თეატრი. მთავარი ლიტერატურული მიმდინარეობები და სკოლები. 

მნიშვნელოვანი მწერლების შემოქმედება. საეტაპო ნაწარმოების წაკითხვა-ანალიზი.ანალიზისა და 

სინთეზის, დისკუსიაში. მონაწილეობის, თხრობის, კითხვებზე      არგუმენტირებული პასუხის 

გაცემის ნარის გამომუშავება. ესპანურენოვანი ლიტერატურის ტერმინოლოგიის განვითარება–

ლიტერატურული მიმდინარეობების გარჩევა.ესპანური დაEესპანურენოვანი ლიტერატურული 

ტერმინების განმარტება.ტერმინოოლოგიის გამოყენება ნაწარმოების წაკითხვა-ანალიზისას. 

ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიაშიმონაწილეობის, თხრობის, კითხვებზე      არგუმენტირებული 

პასუხის გაცემის ნარის გამომუშავება. 

 

მიგელ დე ინამუნო და ესაპნური ეგზისტენციალიზმი/Miguel de Unamuno and spanish existentialism  



XIXს დასასრული სა და XXსაუკუნის ესპანეთის ლიტერატურა.მთავარი ლიტერატურული 

მიმდინარეობები და სკოლები.მნიშვნელოვანი მწერლეწბის შემოქმედება.საეტაპო ნაწარმოების 

წაკითხვა-ანალიზი.ექსისტენციალისტური ფილოსოფიის ავტორების გაცნობა. 
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