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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 

საბაკალავრო პროგრამა 

სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) 

კურიკულუმი 

ფაკულტეტის დასახელება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 

პროგრამის დასახელება სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) 

მისანიჭებელი აკადემიური 

ხარისხი/კვალიფიკაცია 

სოციოლოგიის ბაკალავრი 

Bachelor of Sociology 

პროგრამის ხანგრძლივობა 

(სემესტრი, კრედიტების 

რაოდენობა) 

8 სემესტრი, 240 კრედიტი (1 კრედიტი - 25 საათი): 

- თავისუფალი კომპონენტი: ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი  

- ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი 

- თავისუფალი კომპონენტი: დამატებითი პროგრამა 

/თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტი 

სწავლების ენა ქართული 

პროგრამის შემუშავების თარიღი 

და განახლების საკითხი 

პროგრამა შემუშავებულია 2011 წელს და განახლებულია 2021 

წელს. 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კი პროგრამა შესაძლებელია 

განახლდეს ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის დაწყების წინ. 

პროგრამის ხელმძღვანელი ემზარ ჯგერენაია, პროფესორი. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები 

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.  

პროგრამის  მიზნები 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულები სოციოლოგიის 

დარგში, რომლებსაც ექნებათ ფართო ცოდნა ძირითადი სოციოლოგიური თეორიებისა და ცნებების 

შესახებ; აღჭურვილნი იქნებიან საბაზო კვლევითი უნარებით,  მათ შორის ეთიკის სტანდარტების 

ცოდნით, რომელზე დაყრდნობითაც განახორციელებენ სოციოლოგიურ კვლევას, წინასწარ 

გასაზღვრული მითითებებით რთულ, არაპროგნოზირებად გარემოში. 

 

პროგრამა ფოკუსირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ანალიზი, ინტერპრეტაცია, 

არგუმენტაცია, გუნდში ეფექტურად მუშაობა. 

 

სოციოლოგიის პროგრამა ბაკალავრებს  უქმნის სოციალურ მეცნიერებებში შემდგომი განათლების 

საფუძველს და ამზადებს მათ წარმატებული პროფესიული კარიერისთვის.  

 

სწავლის შედეგები  და კომპეტენციები (ზოგადი და დარგობრივი) 

კურსადამთავრებულს/კურსდამთავრებული: 

1. აქვს ფართო ცოდნა სოციოლოგიის ძირითადი საკითხების, კონცეფციების, ცნებების, 

თეორიების შესახებ და შეუძლია მისი გამოყენება სოციალური პრობლემის/საკითხის 

კონცეპტუალიზაციისთვის; 

2. შეუძლია ძირითადი თვისებრივი ან/და რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება   აქტუალური 

სოციალური პრობლემის/საკითხის კვლევისა და შეფასების მიზნით, წინასწარ 

განსაზღვრული რეკომენდაციების შესაბამისად; 

3. შეუძლია მონაცემების მოპოვება, აღწერა და მათი დამუშავება შესაბამისი პროგრამების 

გამოყენებით; 

4. შეუძლია კვლევის შედეგების ანალიზი, ინტერპრეტაცია, შეფასება; 
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5. შეუძლია სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია 

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვითა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

6. შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასება, მართვა და საჭირო რესურსების გამოყენება; 

7. იცავს დარგში არსებულ ეთიკის ნორმებსა და სტანდარტებს კვლევის დაგეგმვის, 

განხორციელების, მონაცემთა ბაზის შექმნისა და კვლევითი ანგარიშის წარმოდგენისას. 

სწავლების მეთოდები 

● ლექცია/სემინარი; 

● დისკუსია/დებატები; 

● რეფლექსია; 

● ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობა; 

● პრაქტიკული მეთოდი; 

● პროექტები; 

● შემთხვევის ანალიზი (case study); 

● პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; 

● ელექტრონული სწავლების ელემენტები; 

● შემობრუნებული საკლასო ოთახი; 

● დემონსტრირების მეთოდი; 

● ანალიზი და სინთეზი; 

● სუპერვიზია.  

 

შენიშვნა: პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლების მეთოდები მითითებულია 

შესაბამის სილაბუსებში. 

პროგრამის სტრუქტურა 

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა: 

 

თავისუფალი კომპონენტი: ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი:  

● შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში I, II - 12 კრედიტი 

● აკადემიური მუშაობის ტექნიკები - 6 კრედიტი 

● სტატისტიკა-6 კრედიტი 

● ინგლისური ენის კურსები - 24 კრედიტი 

● შესავალი კურსები კოდით INTROENG, INTROSOCEDU, INTROLF ან INTROHUMART - 12 

კრედიტი  

 

ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი 

1. სოციოლოგიის სავალდებულო კურსების ბლოკი - 60 კრედიტი 

2. სოციოლოგიის სავალდებულო-არჩევითი კურსების ბლოკი - მინიმუმ 42 კრედიტი 

3. სოციოლოგიის არჩევითი კურსების ბლოკი - მაქსიმუმ 18 კრედიტი (ამ ბლოკისთვის 

გათვალისწინებული 18 კრედიტის არჩევა შესაძლებელია სოციოლოგიის სავალდებულო-

არჩევითი კურსების ბლოკიდანაც 

 

დამატებითი პროგრამა ან თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტი 

შეფასების წესი 

შეფასების წესი (100 ქულიანი): 

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.  
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(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შენიშვნა: შეფასების კომპონენტები, მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები, შეფასების 

კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წილი წარმოდგენილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.   

დასაქმების სფეროები 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს კვლევისა და მონიტორინგის განხრით: 

● საჯარო ან კერძო სექტორი;  

● არასამთავრობო სექტორი;  

● საერთაშორისო ორგანიზაციები; 

● მასმედია. 

 

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე - 

მაგისტრატურაში. 

სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები 

● უნივერსიტეტში არსებული საინფორმაციო კომპიუტერული ცენტრი; 

● სალექციო აუდიტორიები; 

● სასწავლო ლაბორატორიები; 

● საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა; 

● სტუდენტის რეგისტრაციისა და სასწავლო პროცესის მართვის საუნივერსიტეტო ქსელი 

„არგუსი“, Moodle,  E-learning და სისტემა Turnitin; 

● სოციალური კვლევების ლაბორატორია 

● უნივერსიტეტის ინსტიტუტები და ცენტრები; 

- დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი 

- სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი 

- 4D ინსტიტუტი 

- უმაღლესი კვლევების ცენტრი 

- სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი 

 

პროგრამის პარტნიორი კვლევითი ორგანიზაციები, რომლებიც პროგრამის სტუდენტებს 

სთავაზობენ სხვადასხვა სახის სემინარებსა და მასტერკლასებს: 

● შპს „ეი სი თი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი“ (ACT) 

● შპს „გამოყენებითი კვლევების ორგანიზაცია ეი არ სი“ (ARC) 

● კომპანია „აიფიემ კვლევები“ (IPM) 

● შპს „ბისიჯი“ კვლევა (BCG) 

● შპს “კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი” (CRRC) 

● შპს “საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი” 

(GFSIS) 
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პროგრამის სტრუქტურა 
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 ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი 

 

L531 
აკადემიური მუშაობის 

ტექნიკები 
სავალდ. 

ლექტორთა 

ჯგუფი 
 6  X X 

E673 სტატისტიკა სავალდ. 
ლექტორთა 

ჯგუფი 
 6  X  

 ინგლისური ენის კურსი სავალდ. 
ლექტორთა 

ჯგუფი 
 6  X  

 ინგლისური ენის კურსი სავალდ. 
ლექტორთა 

ჯგუფი 
 6   X 

 ინგლისური ენის კურსი სავალდ. 
ლექტორთა 

ჯგუფი 
 6  X  

 ინგლისური ენის კურსი სავალდ. 
ლექტორთა 

ჯგუფი 
 6   X 

A18

0 

შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში I 
სავალდ. 

ლექტორთა 

ჯგუფი 
 6  X  

B043 
შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში II 
სავალდ. 

ლექტორთა 

ჯგუფი 
A180 6   X 

 

ზოგადი  მოდულის 

შესავალი კურსები 

კოდით INTROENG, 

INTROSOCEDU, INTROLF 

ან INTROHUMART  

სავალდ. 
ლექტორთა 

ჯგუფი 
 12  X X 

  სავალდებულო კურსები - 60 კრედიტი 
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D73

3 

სოციალურ მეცნიერებათა 

კვლევის მეთოდები 
სავალდ. 

ლევან 

თარხნიშვილ

ი, ანა 

თარხნიშვილ

ი, ნინო 

ირემაშვილი, 

მზია 

სილაგაძე, 

ნათელა 

გოგელია, 

მარიამ 

დალაქიშვილ

ი, ომარ 

გორდეზიანი, 

ნინო ხელაძე, 

გიგა 

კარაპეტიანი. 

  6 32 X X 

C82

8 

სოციოლოგიის ზოგადი 

კურსი 
სავალდ. 

მარიამ 

დალაქიშვილ

ი, 

ურჩუხიშვილ

ი გიორგი, 

ზვიად 

ზალიკიანი 

  6 32 X X 

A07

1 

სოციოლოგიური 

კვლევის რაოდენობრივი 

მეთოდები 

სავალდ. 
ხათუნა 

ნაჭყებია 

D733, 

C022, 

E294 

6 32 X X 

A42

7 

სოციოლოგიური 

კვლევის თვისებრივი 

მეთოდები 

სავალდ. 

დალაქიშვილ

ი მარიამ, 

გიორგი 

გოთუა, 

რჩეულიშვი

ლი ნინო. 

D733 6 32 X X 

A42

5 

კლასიკური 

სოციოლოგიური 

თეორიები 

სავალდ. 
ანა 

კირვალიძე 
  6 32 X   

A06

8 

თანამედროვე 

სოციოლოგიური 

თეორიები 

სავალდ. 
ანა 

კირვალიძე 
A425 6 32   X 

C02

2 
აღწერითი სტატისტიკა სავალდ. 

ნადარეიშვი

ლი მამუკა 
E673 6 32 X X 

E294 

მონაცემთა დამუშავება 

კომპიუტერული 

პროგრამა SPSS/PSPP-ის 

გამოყენებით 

სავალდ. 

ივანე 

კეჭაყმაძე, 

ნადარეიშვი

ლი მამუკა 

C022 6 32 X   

T285 

თვისებრივ მონაცემთა 

შეგროვება და დამუშავება 

(კომპიუტერული 

პროგრამა NVivo-ს 

გამოყენებით) 

სავალდ. 
თამუნა 

ხოშტარია 

D733, 

A427 
6 30  X 



6 
 

L770 
კვლევა როგორც პროექტი 

(სოციოლოგებისათვის) 
სავალდ. 

არავიაშვილი 

მაია, 

ირემაშვილი 

ნინო, 

ცარციძე დეა, 

ანა 

თარხნიშვილ

ი. 

D733, 

A071, 

A427 

6 32 X X 

  სავალდებულო-არჩევითი კურსები - მინიმუმ 42 კრედიტი 

A43

0 

დემოგრაფიის 

საფუძვლები 
სავ-არჩევ. 

შორენა 

წიკლაური 
 C022 6 32 X X 

L769 გენდერის სოციოლოგია სავ-არჩევ. 
არავიაშვილი 

მაია 
  6 32 X X 

A07

4 
კულტურის სოციოლოგია სავ-არჩევ. 

ნინო 

დარსაველიძ

ე 

C828 6 30 X   

C02

1 
ოჯახის სოციოლოგია სავ-არჩევ. 

გომელაური 

ნინო 

C828 

A430 
6 32   X 

M16

6 

მენეჯმენტის 

სოციოლოგია 
სავ-არჩევ. 

ბანძელაძე 

(კობახიძე) 

მარი 

C828 

D733 
6 32 X   

M17

0 

ნაციონალური 

იდენტობის სოციოლოგია 
სავ-არჩევ. 

გაბისონია 

ალექსანდრე 
  6 32 X X 

C82

9 

ემილ დურკჰაიმი, 

“რელიგიური ცხოვრების 

ელემენტარული 

ფორმები” - ტექსტი და 

კომენტარი 

სავ-არჩევ. 
ჯგერენაია 

ემზარ 
C828 6 30   X 

A07

2 

მაქს ვებერი, 

“პროტესტანტული ეთიკა 

და კაპიტალიზმის სული” 

- ტექსტი და კომენტარი 

სავ-არჩევ. 
ჯგერენაია 

ემზარ 
 C828 6 32 X   

M16

2 

მოდერნიზაცია და 

თანამედროვე 

საზოგადოება 

სავ-არჩევ. 

ელენე 

გავაშელიშვი

ლი 

  6 32 X   

C01

7 
გენდერი და პოლიტიკა სავ-არჩევ. 

ხომერიკი 

ლელა 
  6 32 X   

M16

0 

ქალთა ქონებრივი 

უფლებების გენდერული 

ასპექტები 

სავ-არჩევ. 
არავიაშვილი 

მაია 
  6 32 X   

M79

4 

მასკულინობების 

სოციოლოგია 
სავ-არჩევ. 

ურჩუხიშვილ

ი გიორგი 
 C828 6 32 X   

M16

3 

ეკონომიკური 

ძალაუფლების 

კრიტიკული თეორიები 

სავ-არჩევ. 
ხარიბეგაშვი

ლი გიორგი 

A180; 

B043 
6 32 X   

M16

5 

ძალადობის 

სტრუქტურული ლოგიკა 
სავ-არჩევ. 

ხარიბეგაშვი

ლი გიორგი 

A180; 

B043; 

A425 

6 32  X 
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N49

8 

საზოგადოების მართვის 

აპარატები და 

ბიოპოლიტიკა 

სავ-არჩევ. 
ხარიბეგაშვი

ლი გიორგი 

A180; 

B043 
6 32   X 

M16

9 

გლობალური 

სოციალური 

ცვლილებები 

სავ-არჩევ. 
გოთუა 

გიორგი 
  6 32   X 

O84

9 

შესავალი რელიგიის 

სოციოლოგიაში 
სავ-არჩევ. 

ბარბარე 

ჯანელიძე 
  6 30 X   

R39

2 
განვითარების თეორიები  სავ-არჩევ. 

ლომიძე 

ივანე 
  6 32 X   

R92

8 

ძალაუფლება, ჰეგემონია 

და წინააღმდეგობა 
სავ-არჩევ. 

დათო 

ლაღიძე 

C828,  

D733 
6 30 X   

R38

9 

არაფორმალობის 

კვლევები  
სავ-არჩევ. 

მარიამ 

დარჩიაშვილ

ი 

  6 32 X   

R39

0 
მობილობის კვლევები სავ-არჩევ. 

მარიამ 

დარჩიაშვილ

ი 

  6 32   X 

P937 
შესავალი ფემინისტურ 

თეორიაში 
სავ-არჩევ. აია ბერაია 

A180; 

B043 
6 30   X 

L723 
საბაკალავრო ნაშრომი 

(სოციოლოგია) 
სავ-არჩევ. 

პროგრამაში 

ჩართული 

პროფესორებ

ი/მასწავლებ

ლები 

  6 30 X X 

  
არჩევითი კურსები - მაქსიმუმ 18კრედიტი (აღნიშნული 18 კრედიტის არჩევა 

შესაძლებელია სოციოლოგიის სავალდებულო-არჩევითი კურსებიდანაც) 

I402 

"უცხო"-ს ფენომენის 

აღქმა და კონსტრუქცია 

საზოგადოებაში 

არჩევითი 
ზვიადაძე 

სოფო 
  6 32 X   

L716 
მშვიდობისა და 

კონფლიქტების კვლევები 
არჩევითი 

ნინო 

ფავლენიშვი

ლი 

  6 30 X   

F998 

სოციალური 

სამართლიანობა და 

სოციალური მუშაობის 

პროფესია 

არჩევითი 

შორენა 

საძაგლიშვი

ლი 

  6 32 X X 

C22

7 

ფსიქოლოგიის 

საფუძვლები 
არჩევითი 

მაია 

წერეთელი 
  6 30 X X 

D73

0 
ფილოსოფიის ისტორია 1 არჩევითი მაკა ლაშხია   6 34   X 

E188 ფილოსოფიის ისტორია 2 არჩევითი 
თამარ 

ცხადაძე 
  6 32   X 

A28

2 

პოლიტიკის მეცნიერების 

შესავალი 
არჩევითი 

დავით 

აფრასიძე 
  6 34 X   

L691 
ნაციონალიზმი და 

თანამედროვე პოლიტიკა 
არჩევითი გია ნოდია   6 30 X   

M16

1 

სამოქალაქო 

საზოგადოება 

საქართველოში 

სავ-არჩევ. 
არავიაშვილი 

მაია 
  6 32 X   



8 
 

N50

1 

მოდერნიზაცია და 

საქართველო 
არჩევითი 

კეკელია 

თათია 
  6 32 X   

Q97

7 

ქალთა საკითხები 

საქართველოში: 

გლობალური და 

ლოკალური კონტექსტები 

არჩევითი 

სალომე 

ცოფურაშვი

ლი 

  6 30   X 

S049 
საჯარო სფეროს 

სოციალური ისტორია 
არჩევითი 

კეკელია 

თათია 
 6 30 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) საბაკალავრო პროგრამაში ჩართული 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალი 

№  სახელი და გვარი სტატუსი ელექტრონული ფოსტა 

აკადემიური პერსონალი 

1.  ემზარ ჯგერენაია  პროფესორი emzar_jgerenaia@iliauni.ed

u.ge  

2.  მაია როგავა პროფესორი maia.rogava@iliauni.edu.ge 

3.  მამუკა ნადარეიშვილი პროფესორი mamuka.nadareishvili@iliau

ni.edu.ge 

4.  შორენა საძაგლიშვილი პროფესორი shorena_sadzaglishvili@ilia

uni.edu.ge 

5.  ნოდია გიორგი პროფესორი ghian@iliauni.edu.ge 

mailto:emzar_jgerenaia@iliauni.edu.ge
mailto:emzar_jgerenaia@iliauni.edu.ge
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6.  დავით აფრასიძე პროფესორი david_aprasidze@iliauni.ed

u.ge  

7.  ლევან თარხნიშვილი ასოცირებული 

პროფესორი 

levan.tarkhnishvili@iliauni.

edu.ge  

8.  სოფო ზვიადაძე ასოცირებული 

პროფესორი 

sopiko.zviadadze@iliauni.ed

u.ge 

9.  ანა კირვალიძე ასოცირებული 

პროფესორი 

ana.kirvalidze@iliauni.edu.g

e 

10.  ნინო ფავლენიშვილი ასოცირებული 

პროფესორი 

nino.pavlenishvili@iliauni.e

du.ge 

11.  მაია წერეთელი ასოცირებული 

პროფესორი 

maia.tsereteli@iliauni.edu.g

e 

12.  მაკა ლაშხია ასოცირებული 

პროფესორი 

makalashkhia@iliauni.edu.g

e 

13.  მარიამ დალაქიშვილი ასისტენტ-

პროფესორი 

m.dalakishvili@iliauni.edu.g

e 

14.  ნინო რჩეულიშვილი ასისტენტ-

პროფესორი 

nrcheulishvili@iliauni.edu.g

e 

15.  მარიამ დარჩიაშვილი ასისტენტ-

პროფესორი 

mariam.darchiashvili@iliau

ni.edu.ge 

16.  ელენე გავაშელიშვილი ასისტენტ-

პროფესორი 

elene.gavashelishvili@iliaun

i.edu.ge 

mailto:david_aprasidze@iliauni.edu.ge
mailto:david_aprasidze@iliauni.edu.ge
mailto:levan.tarkhnishvili@iliauni.edu.ge
mailto:levan.tarkhnishvili@iliauni.edu.ge
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17.  თამუნა ხოშტარია ასისტენტ-

პროფესორი 

tamuna@crrccenters.org 

18.  ივანე კეჭაყმაძე ასისტენტ-

პროფესორი 

ivane.ketchakmadze@iliaun

i.edu.ge 

19.  მაია არავიაშვილი ასისტენტ-

პროფესორი 

maia.araviashvili@iliauni.ed

u.ge 

20.  თათია კეკელია ასისტენტ-

პროფესორი 

tatia_kekelia@iliauni.edu.ge 

21.  სალომე 

ცოფურაშვილი 

ასისტენტ-

პროფესორი 

tsopurashvilisalome@gmail.

com; 

salome.tsophurashvili@iliau

ni.edu.ge 

მოწვეული პერსონალი 

1.  ლელა ხომერიკი მოწვეული 

პროფესორი 

lela_khomeriki@iliauni.edu.

ge  

2.  ანა თარხნიშვილი მოწვეული 

ლექტორი 

ana.tarkhnishvili.1@iliauni.

edu.ge  

3.  ნინო გომელაური მოწვეული 

ლექტორი 

nino.gomelauri@iliauni.edu.ge  

4.  ნინო ირემაშვილი მოწვეული 

ლექტორი 

nino.iremashvili.2@iliauni.e

du.ge  

5.  მზია სილაგაძე მოწვეული 

ლექტორი 

mzia.silagadze.1@iliauni.ed

u.ge  

mailto:tsopurashvilisalome@gmail.com
mailto:tsopurashvilisalome@gmail.com
mailto:lela_khomeriki@iliauni.edu.ge
mailto:lela_khomeriki@iliauni.edu.ge
mailto:ana.tarkhnishvili.1@iliauni.edu.ge
mailto:ana.tarkhnishvili.1@iliauni.edu.ge
mailto:nino.gomelauri@iliauni.edu.ge
mailto:nino.iremashvili.2@iliauni.edu.ge
mailto:nino.iremashvili.2@iliauni.edu.ge
mailto:mzia.silagadze.1@iliauni.edu.ge
mailto:mzia.silagadze.1@iliauni.edu.ge
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6.  თამარ მოცრაძე მოწვეული 

ლექტორი 

tamar.motsradze.1@iliauni.e

du.ge  

7.  ნათელა გოგელია მოწვეული 

ლექტორი 

natela.gogelia.1@iliauni.edu

.ge  

8.  ომარ გორდეზიანი მოწვეული 

ლექტორი 

omari.gordeziani.1@iliauni.

edu.ge  

9.  ნინო ხელაძე მოწვეული 

ლექტორი 

nino.kheladze.2@iliauni.ed

u.ge  

10.  გიგა კარაპეტიანი მოწვეული 

ლექტორი 

giga.karapetiani@gmail.com  

11.  გიორგი 

ურჩუხიშვილი 

მოწვეული 

ლექტორი 

giorgi.urchukhishvili@iliau

ni.edu.ge  

12.  ხათუნა ნაჭყებია მოწვეული 

ლექტორი 

khatuna.nachkebia@iliauni.

edu.ge  

13.  გიორგი გოთუა მოწვეული 

ლექტორი 

ggotua@gmail.com  

14.  შორენა წიკლაური მოწვეული 

ლექტორი 

sh_tsiklauri@yahoo.com  

15.  დარეჯან ცარციძე მოწვეული 

ლექტორი 

dea_tsartsidze@yahoo.com  

16.  ნინო დარსაველიძე მოწვეული 

ლექტორი 

ndarsavelidze@gmail.com  

mailto:tamar.motsradze.1@iliauni.edu.ge
mailto:tamar.motsradze.1@iliauni.edu.ge
mailto:natela.gogelia.1@iliauni.edu.ge
mailto:natela.gogelia.1@iliauni.edu.ge
mailto:omari.gordeziani.1@iliauni.edu.ge
mailto:omari.gordeziani.1@iliauni.edu.ge
mailto:nino.kheladze.2@iliauni.edu.ge
mailto:nino.kheladze.2@iliauni.edu.ge
mailto:giga.karapetiani@gmail.com
mailto:giorgi.urchukhishvili@iliauni.edu.ge
mailto:giorgi.urchukhishvili@iliauni.edu.ge
mailto:khatuna.nachkebia@iliauni.edu.ge
mailto:khatuna.nachkebia@iliauni.edu.ge
mailto:ggotua@gmail.com
mailto:sh_tsiklauri@yahoo.com
mailto:dea_tsartsidze@yahoo.com
mailto:ndarsavelidze@gmail.com
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17.  მარი ბანძელაძე მოწვეული 

ლექტორი 

bandzeladze.mari@gmail.co

m  

18.  ალექსანდრე 

გაბისონია 

მოწვეული 

ლექტორი 

sgabisonia@iliauni.edu.ge  

19.  გიორგი 

ხარიბეგაშვილი 

მოწვეული 

ლექტორი 

kharibegashviligiorgi@gmai

l.com  

20.  ბარბარე ჯანელიძე მოწვეული 

ლექტორი 

baia.janelidze@iliauni.edu.g

e  

21.  ივანე ლომიძე მოწვეული 

ლექტორი 

ivane.lomidze.1@iliauni.edu

.ge  

22.  დათო ლაღიძე მოწვეული 

ლექტორი 

dato.laghidze.1@iliauni.edu.

ge  

23.  აია ბერაია მოწვეული 

ლექტორი 

beraia.aia@gmail.com  

24.  ზვიად ზალიკიანი მოწვეული 

ლექტორი 

zviad.zalikiani.1@iliauni.ed

u.ge  

 

mailto:bandzeladze.mari@gmail.com
mailto:bandzeladze.mari@gmail.com
mailto:sgabisonia@iliauni.edu.ge
mailto:kharibegashviligiorgi@gmail.com
mailto:kharibegashviligiorgi@gmail.com
mailto:baia.janelidze@iliauni.edu.ge
mailto:baia.janelidze@iliauni.edu.ge
mailto:ivane.lomidze.1@iliauni.edu.ge
mailto:ivane.lomidze.1@iliauni.edu.ge
mailto:dato.laghidze.1@iliauni.edu.ge
mailto:dato.laghidze.1@iliauni.edu.ge
mailto:beraia.aia@gmail.com
mailto:zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge
mailto:zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge

