სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
I კურსი, I სემესტრი
ჯგუფი - ინგ. 21.
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე

დრო

სასწავლო კურსი

ფორმატი

ლექცია

ასოც. პროფ.
თ.ზალდასტანიშვილი

309

10:00 ფილოსოფიის საფუძვლები

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ.
თ.ზალდასტანიშვილი

309

9:00 საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ლექცია

ასისტ. პროფ. ლ. ნატროშვილი

კომპ/ცენტ.

10:00 საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ჯგ. მუშ.

ასისტ. პროფ. ლ. ნატროშვილი

კომპ/ცენტ.

შესავალი ინგლისურ
ფილოლოგიაში
შესავალი ინგლისურ
12:00
ფილოლოგიაში
11:00

ლექცია
ჯგ. მუშ.

პროფ. რ. კავთიაშვილი
პროფ. რ. კავთიაშვილი

309
309

10:00

ლიტერატურათმცოდნეობის
შესავალი

ლექცია

ასოც. პროფ. ი. მანიჟაშვილიშავლიაშვილი

310

11:00

ლიტერატურათმცოდნეობის
შესავალი

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ი. მანიჟაშვილიშავლიაშვილი

310

9:00 მოლაპარაკების ხელოვნება

ლექცია

ასოც. პროფ. ს. ჩქოფოია

310

10:00 მოლაპარაკების ხელოვნება

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ს. ჩქოფოია

310

11:00

ლექცია

ასოც. პროფ ნ. ქეცბაია

310

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ ნ. ქეცბაია

310

ოთხშაბათი

პარასკევი

აუდიტ

9:00 ფილოსოფიის საფუძვლები
ორშაბათი

სამშაბათი

განმახორციელებელი

ენათმეცნიერების შესავალი

12:00 ენათმეცნიერების შესავალი

II კურსი, III სემესტრი
ჯგუფი - ინგ. 20.
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე

დრო

სასწავლო კურსი

ფორმატი

განმახორციელებელი

აუდიტ

9:00

ინგლისური ენა 2 (საუბრის
ხელოვნება)

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

310

10:00

ინგლისური ენა 2 (საუბრის
ხელოვნება)

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

310

11:00 ანთროპოლოგია

ლექცია

ასოც. პროფ. თ.
ზალდასტანიშვილი

310

12:00 ანთროპოლოგია

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. თ.
ზალდასტანიშვილი

310

ლექცია

მოწვ. სპეც. ი. პაჭკორია

310

ჯგ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ი. პაჭკორია

310

10:00 გერმანული ენა 1

ლექცია

მოწვ. სპეც. ი. ბოჭორიშვილი

409

11:00 გერმანული ენა 1

ჯგ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ი. ბოჭორიშვილი

409

ლიტერატურის თეორია

ლექცია

ასოც. პროფ. ი. მანიჟაშვილიშავლიაშვილი

310

ლიტერატურის თეორია

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ი. მანიჟაშვილიშავლიაშვილი

310

10:00

ინგლისური ლიტერატურის
ისტორია 1

ლექცია

ასოც. პროფ. ლ. ჩახვაძე

312

11:00

ინგლისური ლიტერატურის
ისტორია 1

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ლ. ჩახვაძე

312

12:00 ინგლისური ენა 2 (გრამატიკა)

ლექცია

პროფ. რ. კავთიაშვილი

312

13:00 ინგლისური ენა 2 (გრამატიკა)

ჯგ. მუშ.

პროფ. რ. კავთიაშვილი

312

14:00 ინგლისური ენა 2 (ფონეტიკა)

ლექცია

ასისტ. პროფ. თ.
კურდღელაშვილი

312

15:00 ინგლისური ენა 2 (ფონეტიკა)

ჯგ. მუშ.

ასისტ. პროფ. თ.
კურდღელაშვილი

312

ორშაბათი

სამშაბათი

ინგლისური ენა 2
10:00 კითხვა)

(ანალიზური

ინგლისური ენა 2
11:00 კითხვა)

(ანალიზური

ოთხშაბათი
12:00
13:00

პარასკევი

III კურსი, V სემესტრი
ჯგუფი - ინგ. 19.
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე

დრო

სასწავლო კურსი

ფორმატი

განმახორციელებელი

აუდიტ

13:00 ინგლისური ენა 4 (პრესა)

ლექცია

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

312

14:00 ინგლისური ენა 4 (პრესა)

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

312

9:00 ინგლისური ენა 4 (ბიზნესი)

ლექცია

ასოც. პროფ. ი. კოკაია

315

10:00 ინგლისური ენა 4 (ბიზნესი)

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ი. კოკაია

315

11:00 ინგლისური ენა 4 (სერტიფიკატი)

ლექცია

მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი

312

12:00 ინგლისური ენა 4 (სერტიფიკატი)

ჯგ. მუშ.

მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი

312

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

პარასკევი

13:00

ინგლისური ენა 4
(ინტერპრეტაცია)

ლექცია

პროფ. რ. კავთიაშვილი

310

14:00

ინგლისური ენა 4
(ინტერპრეტაცია)

ჯგ. მუშ.

პროფ. რ. კავთიაშვილი

310

12:00 გერმანული ენა 3

ლექცია

მოწვ. სპეც. ი. ბოჭორიშვილი

409

13:00 გერმანული ენა 3

ჯგ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ი. ბოჭორიშვილი

409

ასოც. პროფ. ი. მანიჟაშვილიშავლიაშვილი
ასოც. პროფ. ი. მანიჟაშვილიშავლიაშვილი

XX საუკუნის ლიტერატურული
მიმდინარეობები

ლექცია

XX საუკუნის ლიტერატურული
15:00
მიმდინარეობები

ჯგ. მუშ.

10:00 თეორიული გრამატიკა

ლექცია

პროფ. რ. კავთიაშვილი

309

11:00 თეორიული გრამატიკა

ჯგ. მუშ.

პროფ. რ. კავთიაშვილი

309

ლექცია

ასოც. პროფ. ლ. ჩახვაძე

309

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ლ. ჩახვაძე

309

14:00

ინგლისური ლიტერატურის
ისტორია 3
ინგლისური ლიტერატურის
13:00 ისტორია 3
12:00

310
310

IV კურსი, VII სემესტრი
ჯგუფი - ინგ. 18.
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე

დრო

სასწავლო კურსი

ფორმატი

განმახორციელებელი

აუდიტ

9:00 ლინგვოსტილისტიკა

ლექცია

ასოც. პროფ. ი. კოკაია

312

10:00 ლინგვოსტილისტიკა

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ი. კოკაია

312

11:00 ბრიტანეთმცოდნეობის
საფუძვლები

ლექცია

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

309

12:00 ბრიტანეთმცოდნეობის
საფუძვლები

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

ლექცია

მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი

312

ჯგ. მუშ.

მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი

312

11:00 ინგლისური ენა 6 (ბიზნესი)

ლექცია

ასოც. პროფ. ი. კოკაია

319

12:00 ინგლისური ენა 6 (ბიზნესი)

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ი. კოკაია

319

ორშაბათი

სამშაბათი

ინგლისურენოვანი ტექსტის
9:00 რეფერირება, რეცენზირება,
თარგმანი
ინგლისურენოვანი ტექსტის
10:00 რეფერირება, რეცენზირება,
თარგმანი

309

10:00

ინგლისური ენა 6
(ინტერპრეტაცია)

ლექცია

პროფ. რ. კავთიაშვილი

319

11:00

ინგლისური ენა 6
(ინტერპრეტაცია)

ჯგ. მუშ.

პროფ. რ. კავთიაშვილი

319

12:00 ინგლისური ენა 6 (სერტიფიკატი)

ლექცია

მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი

319

13:00 ინგლისური ენა 6 (სერტიფიკატი)

ჯგ. მუშ.

მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი

319

10:00 ინგლისური ენა 6 (პრესა)

ლექცია

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

314

11:00 ინგლისური ენა 6 (პრესა)

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ნ. აკობია

314

12:00 ინგლისური ენის ისტორია

ლექცია

ასისტ. პროფ. თ.
კურდღელაშვილი

319

13:00 ინგლისური ენის ისტორია

ჯგ. მუშ.

ასისტ. პროფ. თ.
კურდღელაშვილი

319

ოთხშაბათი

პარასკევი

