
ვახტანგ გურული - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

გელა ქისტაური - ისტორიის დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: მოამზადოს ისტორიის დარგის სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ ფართო ცოდნა საქართველოს და 
მსოფლიო ისტორიასა (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური ქვეყნების, შუა საუკუნეების და დასავლეთ ევროპის ახალი და უახლესი ისტორიის-უძველესი 
დროიდან XXI  საუკუნის ჩათვლით) და ისტორიოგრაფიაში, გააცნობიერებენ ისტორიის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის  
საფუძველზე, პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს, შეეძლებენ დოკუმენტური მასალებისა და ლიტერატურის მოძიებას, დამუშავებას და 
ანალიზს, განსხვავებული ტიპის წყაროების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე ისტორიის რეპრეზენტაციას;

გარდა დარგობრივი ცოდნის, უნარებისა და პროფესიული ღირებულებებისა, განუვითაროს მათ კარგი ტრანსფერული უნარები, რაც მათ საშუალებას 
მისცემს დასაქმდნენ და წარმატებული საქმიანობით საკუთარი წვლილი შეიტანონ დარგისა და პროფესიული საზოგადოების განვითარებაში.

     1450107პროგრამის კოდი  
ფინანსდება 
აკრედიტებულია

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ისტორია

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის ხელმძღვანელი:



სასწავლო კურსების ამ სახით შეთავაზებას აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი. სტუდენტს ასევე შეუძლია, 

საკუთარი ინტერესის შესაბამისად გაიაროს ნებისმიერი სხვა სასწავლო კურსი/კურსები, თუ აკმაყოფილებს 

კურსზე დაშვების წინაპირობას.

საქართველოს არქეოლოგია

საქართველოს ძველი ისტორია (უძველესი 

დროიდან VIII საუკუნემდე)

ქართული ლიტერატურის ისტორია 

ძველი აღმოსავლეთის ისტორია

საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორია (IX-XV 

სს.)

საქართველოს ეთნოლოგია

ანტიკური ქვეყნების ისტორია

საქართველოს გვიანი შუა საუკუნეების 

ისტორია (XVI- XVII სს.)

ძვ. ქართული საეკლესიო და საისტორიო 

მწერლობის ენა

შუა საუკუნეების  ისტორია

საქართველოს  ისტორია (XVIII-XIX სს.)

საქ. უახლესი ისტორია (XX-XXI სს.)

დას. ევროპისა და აშშ-ს ახალი ისტორია

საქ. სამოციქულო  ეკლესიის  ისტორია 

(I საუკუნიდან - XXI საუკუნემდე)

დას. ევროპისა და აშშ -ს უახლესი ისტორია

კავკასიის ხალხთა ისტორია

საქ. ძველი და შუა საუკუნეების  ისტორიის 

წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია (უძ. 

დროიდან XVIII საუკუნის ბოლომდე)

პალეოგრაფია, ეპიგრაფიკა

საქართველოს ახალი და უახლესი   ისტორიის 

წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია (XIX-XXI  

სს.)

საბაკალავრო ნაშრომი

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (120 კრედიტი)

სამუზეუმო-საარქივო საქმე

ანალიტიკური აზროვნების შესავალი

ქართული კულტურის ისტორია

ქართველოლოგიის შესავალი

ბიზანტიის ისტორია

საქართველოს გეოგრაფია

საქართველოს ისტორიული დემოგრაფია

საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია 

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები (18 კრედიტი)

საქარ. საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია 

დემოკრატია და მოქალაქეობა

რელიგიები საქართველოში 

ონომასტიკის შესავალი

მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია

მთიელთა ჩამოსახლება საქართველოს ბარში

ქართული ემიგრაციის ისტორია (1921-1980 

წწ.)

სოციოლოგიის შესავალი

ხელნაწერთმცოდნეობა

ქართული ხელოვნების ისტორია

ქართველი ერის ეთნიკური ისტორია

სომხეთის ისტორია

რუსეთის ისტორია

ქართული ზეპირსიტყვიერება

ოსმალეთის ისტორია (1299-1923)

არქეოლოგიის შესავალი

ეთნოლოგიის/კულტურული და სოციალური 

ანთროპოლოგიის შესავალი

საქართველოს შუა საუკუნეების ქალაქების 

არქეოლოგია და ურბანისტიკა

თავისუფალი არჩევითი სასწავლო კურსები (60 კრედიტი)

აკადემიური წერა და საოფისე ტექნოლოგიები სახელმწიფოსა და სამართლის 
საფუძვლები

უცხო ენა (ინგლისური/ რუსული/ ფრანგული/ 
გერმანული)  A1, A2, B1, B2

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები (42 კრედიტი)
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