
დ
ღ

ე

იწყება
მთავრ
დება

ჯგ.19–1 - LS
ჯგ.19–3 -VAADS-

Design
ჯგ.19–4 -VAADS-

Arch.
ჯგ.19–5 -COV ჯგ.19–6-PhS ჯგ.19–7 -MACS-CS ჯგ.19–8 -MACS-CE ჯგ.19–9-ESM ჯგ.19–10-ESM ჯგ.19–11-ESM ჯგ.19–12-ESM

09:00 10:00

10:00 11:00
ჯგ. 1 - რაოდენობრივი და 

სივრცობრივი აზრ.წესი 
(ლექ) დ.გაბელაია-420

მედია-კლასტერი -II- 
ვ.ზესაშვილი- 302

ჯგ.2, ჯგ4., ჯგ.5 - 
რაოდენობრივი და 

სივრცობრივი აზრ.წესი (ლექ) 
დ.გაბელაია-420

მათ.ანალიზი II -ლექ- 
გ.ჯორჯაძე -315

ჯგ.8- ფილოსოფია-(სემ)- 
მ.მირაშვილი-208

                                                                                                   
მედია-კლასტერი -II- 

ვ.ზესაშვილი- 302
მათ.ანალიზი II - სემ-გ.ჯორჯაძე 

-315

12:20 13:20

ჯგ. 3, ჯგ4, ჯგ.5.  - 
რაოდენობრივი და 

სივრცობრივი აზრ.წესი (ლექ) 
დ.გაბელაია-420

წრფივი ალგებრა (ლექ)- 
ლ.სიგუა-406

წრფივი ალგებრა (ლექ)- ლ.სიგუა-
406

ფინ.აღრ. (ლექცია) -ტ. 
ჯინჭარაძე-217

ფინ.აღრ.  (ლექცია) - 
ე.ციგრიაშვილი-212

13:30 14:30 სტატისტიკა (ლექ)-ა.წაქაძე-219

14:40 15:40
მიკროეკონომიკა (ლექ)- 

ზ.გელაშვილი -113
ჯგ.10- (სემ) ფილოსოფია-

მ.მირაშვილი-307-1
ჯგ.1-ელექტრობა და მაგნეტიზმი 

(ლაბ)- ზ.ჯიბუტი-118
ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-
402-1,

ჯგ.10- (სემ) ფილოსოფია-
მ.მირაშვილი-307-1

15:50-20:20-მდე- ხაზვა- 
ი.სანაია, ს.მირზიაშვილი - 

302             

სოციოლოგია -ლექცია- 
ლ.მათიაშვილი -113

ჯგ.2 -ელექტრობა და მაგნეტიზმი 
(ლაბ)- ზ.ჯიბუტი-118

ჯგ.12- (სემ)- ფილოსოფია-
მ.მირაშვილი-307-1

17:00 18:00

18:10 19:10

19:20 20:20

20:30 21:30

10:00 11:00

ჯგ.2- ფილოსოფია-
გ.ბიჩინაშვილი-307-1 /ჯგ.3 -

ფილოსოფია-(სემ)- 
მ.მირაშვილი-307-2

თერმოდინამიკა,კინეტ.თეორია-
ლექ-ზ.ოსმანოვი-401

9:00- ალბათობა და სტატისტიკა 
(ლექ,სემ)- გ.არაბიძე - 412-2 

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-212 
, ტ. ჯინჭარაძე -217

მიკროეკონომიკა (სემ) - 
ზ.გელაშვილი -403-1

11:10 12:10
ჯგ.1-მიკროეკონომიკა(სემ) -

ზ.გელაშვილი-403-1
თერმოდინამიკა,კინეტ.თეორია-

სემ-ზ.ოსმანოვი-401

პროგრამირების პარადიგმები-
ლექ .ლეკვეიშვილი - 420 / 

პროგრამირების მეთოდოლოგია 
(განმეორება) - (სემ) - ა. 

ცხოვრებოვი (ჯგ.7) - 306

ჯგ.1- წრფივი ალგებრა (სემ)- 
ლ.სიგუა- 402-2 

მიკროეკონომიკა  (სემ)  - 
ბ.გელიტაშვილი -408

ფილოსოფია-(სემ)-ჯგ.9- 
გ.ბიჩინაშვილი-307-1

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212 ,ტ. ჯინჭარაძე-217 

12:20 13:20
ჯგ.1- ფილოსოფია-
გ.ბიჩინაშვილი-212

ჯგ.4 -ფილოსოფია-(სემ)- 
მ.მირაშვილი-322

წრფივი ალგებრა (სემ)- 
ლ.სიგუა-402-2

პროგრამირების პარადიგმები-სემ-
ჯგ.1 და ჯგ. 2. -დ.ბეჟანიშვილი - 

420

ჯგ.2- წრფივი ალგებრა (სემ)- 
ლ.სიგუა- 402-2 

ჯგ.4 -ფილოსოფია-(სემ)- 
მ.მირაშვილი-322

მიკროეკონომიკა (სემ) - 
ზ.გელაშვილი -403-1

13:30 14:30
რელიგია და პოლიტიკა -  
ლექცია -მ.ღაღანიძე-415

ჯგ. 6 ფილოსოფია-(სემ)-
გ.ბიჩინაშვილი-307-1; ჯგ.7- 
მ.მირაშვილი-322

ფინ.აღრ.  (ლექ) -ტ.ჯინჭარაძე-
217

ფინ.აღრ.  (ლექცია) - 
ე.ციგრიაშვილი-212

14:40 15:40

ჯგ.1-  რელიგია და პოლიტიკა -  
სემ -მ.ღაღანიძე- 420   / ჯგ.2-

მიკროეკონომიკა(სემ) -
ზ.გელაშვილი-415

ჯგ.1- კალკულუსი I (ლექ) - 
ნ.მაჭავარიანი -315

ბიზნესის სტატისტიკა (ლექ)- 
ა.მოსიძე-200

ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)-
ა.წაქაძე-413-1

ბიზნესის სტატისტიკა (ლექ)- 
ა.მოსიძე-200

15:50 16:50
ჯგ.1-  რელიგია და პოლიტიკა -  

სემ -მ.ღაღანიძე- 420    
ჯგ.1- კალკულუსი I (სემ) - 

ნ.მაჭავარიანი -315
ზოგადი ქიმია- (ლექ)  - 

რ.კორაშვილი- 203
ჯგ.5 -ფილოსოფია-(სემ)- 

მ.მირაშვილი-222
ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)-

ა.წაქაძე-413-1

ზოგადი ქიმია- (სემ)  - რ.კორაშვილი- 
203

19:20 20:20

ჯგ.2- ჩინური III – თ.სიორიძე, ე. ელისაშვილი –227 გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-225, ფრანგული I-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1, ესპანური I-ჯგ.1-მ.რიკელმე-(Z)(221), იაპონური I - ჯგ.2-თ.გამყრელიძე-407-2, გერმანული I-ჯგ.5-ლ.სოლომონია-223/  გერმანული I-ჯგ.4-მ.გოგრიჭიანი-411.  /  ელ. და კომ. ინჟინერია - პროგრამირების მეთოდოლოგია (სემ) - ს. ფოჩხუა (ჯგ.1) -208,  ვ. კაცაძე  (ჯგ.2) - 306, ლ. 
კარანაძე (ჯგ.3) - 205, ნ.სანაია  (ჯგ.4) - 315,  მ.ჟღენტი (ჯგ.5) -211

 INT-ძირითადი-გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, INT-ძირითადი- ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1, INT-ძირითადი- ესპანური III-მ.რიკელმე-(Z)(221), გერმანული I-ჯგ.2-მ.გოგრიჭიანი-421   

გერმანული I-ჯგ.4-მ.გოგრიჭიანი-411

გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-225, ფრანგული I-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1, ესპანური I-ჯგ.1-მ.რიკელმე-(Z)221,  ჯგ.2- ჩინური III – თ.სიორიძე, ე. ელისაშვილი –227,    გერმანული I-ჯგ.2-მ.გოგრიჭიანი-421,   იაპონური I - ჯგ.2-თ.გამყრელიძე-407-2,  ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-315, გერმანული I-ჯგ.5-ლ.სოლომონია-223       

9:00- ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-401, ლ.ჭანტურია-227, მ.უჩანეიშვილი-103, ლ.მიქელაძე-403-2 9:00-ინგლისური -III–B2- მ.მითაიშვილი-401,ლ.ჭანტურია-227,მ.უჩანეიშვილი-103,ლ.მიქელაძე-403-2

   ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-402-1, ლ.ჭანტურია-227, მ.უჩანეიშვილი-103, B2 -ლ.მიქელაძე-412-1    ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-402-1, ლ.ჭანტურია-227, მ.უჩანეიშვილი-103, B2 -ლ.მიქელაძე-412-1

2020/21 სასწ.წელი     07.09.2020-26.12.2020

მიკროეკონომიკა(ლექ)- ბ.გელიტაშვილი -415

ფიზიკა, ინჟინ, გამეორება, Minor - პროგრამირების მეთოდოლოგია (ლექ) - შ. ღვინეფაძე - 
(Z) (419)   

მიკროეკონომიკა (ლექ)-ზ.გელაშვილი -204

ბიზნესის სტატისტიკა (ლექ)-ა.წაქაძე-204

კომპიუტერული მეცნიერებე, 
გამეორება/არჩევითი - მონაცემთა 

სტრუქტ.და ალგორითმ.-ლექ-
ზ.გამეზარდაშვილი-203

ბიზნესის ინგლისური -(B2) - მ.უსეინაშვილი-411, ლ.გოქსაძე-205

ჯგ.1- ჩინური III – თ.სიორიძე, მ.ჯიბლაძე 
–226   /  ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-

315        

საერთაშორისო ეკონომიკა (ლექ)- 
ბ.გელიტაშვილი-409

ენა-III-არაბული -თ.ქაროსანიძე -423,  ჯგ1.-
იაპონური- მ.კოხრეიძე-407-2, კორეული-სინგ 
ინ ლი -407-1,                14:40- გერმანული III-

ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ფრანგული III-ჯგ.1-
ზ.თორია-402-1, ესპანური III-მ.რიკელმე- (Z) 

(221)  /  14:40-  ჯგ.1- ჩინური III – 
თ.სიორიძე, მ.ჯიბლაძე –226

არქიტექტურული 
პროექტირების სტუდია II - 

ჯგ.1-გ.ნიშნიანიძე - კორპ B.-
VA[A]DS101, ჯგ.2-

ვ.ზესაშვილი -კორპ.B-
VA[A]DS102

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ჯგ. 19–2 -INT

მეცადინეობათა განრიგი                                                                           II კურსი

მსოფლიო ვიზუალური 
ხელოვნ. ისტორია- (ლექ,სემ)- 

მ.ჩიხრაძე-208 

III  სემესტრი   

ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-402-2 ლ.ჭანტურია-412-2, მ.უჩანეიშვილი-103, B2 -ლ.მიქელაძე-413-1     /     გამეორება- დისკრეტ.მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-420      / ფრანგული I-ჯგ.3-ფ.ჯუღელი -402-1,       /  იაპონური I - ჯგ.2-თ.გამყრელიძე–407-2, გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-
412-1   / ესპანური I-ჯგ.2-მ.შოშიაშვილი-422 

  იაპონური I - ჯგ.2-თ.გამყრელიძე–407-2,     /  ესპანური I-ჯგ.2-მ.შოშიაშვილი-422 /გერმანული I-ჯგ.4-მ.გოგრიჭიანი-411

ინტერიერის დიზაინის 
სტუდა -ს.ახვლედიანი -

კორპ.B-VA[A]DS002

პროგრამირების მეთოდოლოგია (სემ) - ს. ფოჩხუა (ჯგ.1)-208,  ვ.კაცაძე (ჯგ.2)- 306, ლ.კარანაძე (ჯგ.3)- 205, ნ.სანაია (ჯგ.4)- 315, მ.ჟღენტი (ჯგ.5) -211, ნ.ლოსაბერიძე (ჯგ.6) - 222

ჯგ.2-სოციალური კვლევის მეთოდები-(სემ)-
ნ.ჟღენტი - -409

ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე, მ.ჯიბლაძე 
–223

ბიზნესის სამართალი - 
მ.ნარმანია - 218

ინგლისური ენა  III –B2  
მ.მითაიშვილი-402-2, 
ლ.ჭანტურია-412-2, 

მ.უჩანეიშვილი-103, B2 -
ლ.მიქელაძე-413-1 

დიპლომატიის ისტორია და  სამსახური (ლექ) -
ა.ლაცაბიძე-409

ურბანული განვითარების 
ისტორია - ლ. 

კალანდარიშვილი, ვ.ლეჟავა - 
VA[A]DS001

ბიზნესის სამართალი - 
მ.ნარმანია - 218

ფიზიკა 2- ელექტრობა და 
მაგნეტიზმი (ლექ)- ზ.ოსმანოვი-411

ჯგ.1-სოციალური კვლევის მეთოდები-(სემ)-
ნ.ჟღენტი --409   

გაძლ.ინგლ.  (INT-ევროპ.ენები)  -ნ.მიქაძე -
103            / ენა-III-არაბული -

გ.ნარიმანიშვილი -324, ჯგ1.-იაპონური-
მ.კოხრეიძე-407-2,  კორეული -ნ.მიქაბერიძე-

407-1

ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე, მ. ჯიბლაძე 
–223

სოციალური კვლევის მეთოდები-(ლექ)-
ნ.ჟღენტი -409

ხატვის სტუდია III - 
ზ.ბეროზაშვილი - კორპ. B 

VA[A]DS201 / 
ნ.ქვრივიშვილი-კორპ. B 

VA[A]DS203
ვალდებულებითი 

სამართალი–ზოგადი ნაწ. (ლექ)-
ქ.კობახიძე-410            

 ჯგ.1 - ვალდებულებითი 
სამართალი-ზოგ.ნაწ.-სემ-

ქ.კობახიძე -410 

ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-402-2, ლ.ჭანტურია-412-2, მ.უჩანეიშვილი-103, B2 -ლ.მიქელაძე-413-1        /ფრანგული I-ჯგ.3-ფ.ჯუღელი -402-1,     გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-412-1

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

19:10

18:00

სა
მშ

აბ
ათ

ი

18:10

17:00

11:10

16:5015:50

12:10



დ
ღ

ე

იწყება
მთავრ
დება

ჯგ.19–1 - LS
ჯგ.19–3 -VAADS-

Design
ჯგ.19–4 -VAADS-

Arch.
ჯგ.19–5 -COV ჯგ.19–6-PhS ჯგ.19–7 -MACS-CS ჯგ.19–8 -MACS-CE ჯგ.19–9-ESM ჯგ.19–10-ESM ჯგ.19–11-ESM ჯგ.19–12-ESM

9:00- ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-401, ლ.ჭანტურია-227, მ.უჩანეიშვილი-103, ლ.მიქელაძე-403-2 9:00-ინგლისური -III–B2- მ.მითაიშვილი-401,ლ.ჭანტურია-227,მ.უჩანეიშვილი-103,ლ.მიქელაძე-403-2

ჯგ. 19–2 -INT

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

10:00 11:00
ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-212, 

ტ.ჯინჭარაძე -217

12:20 13:20
 საკონსტ.სამ-სახელმწ. მოწყობა 

II (ლექ)-გ.ბურჯანაძე-406
წრფივი ალგებრა (ლექ)- 

ლ.სიგუა-207
წრფივი ალგებრა (ლექ)- ლ.სიგუა-

207
მიკროეკონომიკა  (სემ)  - 

ბ.გელიტაშვილი-211
ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-

212, ტ.ჯინჭარაძე -217
ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)- 
ა.მოსიძე-417

13:30 14:30
ჯგ.2- კალკულუსი I (ლექ) - 

ნ.მაჭავარიანი -313                         
ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)- 
ა.მოსიძე-218

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212, ტ.ჯინჭარაძე -217 

14:40 15:40

 გრაფიკული დიზაინის 
სტუდია I - 213   /  

ვიზუალური ხელოვნების 
სტუდია I-თ.გვეტაძე- კორპ- 

B -VA[A]DS105

შესავალი შენობის სისტემების 
ინჟინერიაში - ლექ - 

მ.სონდერსი -415

ჯგ.2- კალკულუსი I (სემ) - 
ნ.მაჭავარიანი -313                          

  ჯგ.1-ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-104     

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212, ტ.ჯინჭარაძე -217 

მიკროეკონომიკა (სემ) - 
ზ.გელაშვილი-211

15:50 16:50
ვიზუალური ხელოვნების 

სტუდია I-თ.გვეტაძე- კორპ- 
B-VA[A]DS105 

      ჯგ.1-ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-104   

18:10 19:10
მონაცემთა ბაზები-ლექ-  

დ.ცხონდია   -  217

19:20 20:20
მონაცემთა ბაზები-სემ   - ჯგ.1- 

დ.ცხონდია - 217, ჯგ.2-  
ნ.კვიციანი  - 103

ჯგ.11 -ფილოსოფია-(სემ)- 
მ.მირაშვილი-307-2

20:30 21:30
მონაცემთა ბაზები-სემ  - ჯგ.3  -

ნ.კვიციანი  - 103 

21:40 22:40

10:00 11:00
წრფივი ალგებრა (სემ)- 

ლ.სიგუა-204
ჯგ.2-წრფივი ალგებრა (სემ)- 

ლ.სიგუა-204
ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212,ტ. ჯინჭარაძე -217

ბიზნესის სტატისტიკა 
(სემინარი)-ა.წაქაძე-322

11:10 12:10
ჯგ.2 - სტატისტიკა (სემ)- 

ა.წაქაძე -322
პროგრამირების პარადიგმები-

ლექ .ლეკვეიშვილი - 420
ჯგ.1- წრფივი ალგებრა (სემ)- 

ლ.სიგუა-204
მიკროეკონომიკა  (სემ)-
ბ.გელიტაშვილი -207

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212,ტ. ჯინჭარაძე -217

12:20 13:20
შესავალი შენობის სისტემების 

ინჟინერიაში - სემ - 
მ.სონდერსი 402-2

ჯგ.1- სტატისტიკა (სემ)- ა.წაქაძე-
322 / ჯგ.2- რელიგია და 

პოლიტიკა -სემ-მ.ღაღანიძე - 
204

ჯგ.1-115-თერმოდინამიკა, 
კინეტ.თეორია-ე.კიზირია  

პროგრამირების პარადიგმები-სემ-
ჯგ.1 და ჯგ.2. - დ.ბეჟანიშვილი- 

420

მიკროეკონომიკა  (სემ)-
ბ.გელიტაშვილი -207

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212,ტ.ჯინჭარაძე -217

13:30 14:30
ჯგ.2- რელიგია და პოლიტიკა -

სემ-მ.ღაღანიძე - 204
ჯგ.2-115-თერმოდინამიკა, 
კინეტ.თეორია-ე.კიზირია  

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212,ტ.ჯინჭარაძე -217

მიკროეკონომიკა  (სემ)  -
ზ.გელაშვილი-207

ჯგ.2-ზოგადი ქიმია (ლაბ)- მ.ფრუიძე-
104

ბიზნესის სტატისტიკა (ლექცია)- 
ა.მოსიძე-113

ბიზნესის სტატისტიკა 
(ლექცია)- ა.მოსიძე-113

ჯგ.2-ზოგადი ქიმია (ლაბ)- მ.ფრუიძე-
104

 ჯგ.1-სოციოლოგია -სემ - 
ლ.მათიაშვილი -207    /ჯგ.2-

მიკროეკონომიკა (სემ) - 
ზ.გელაშვილი-211

ვიზუალური ხელოვნების 
სტუდია I-თ.გვეტაძე- კორპ- 

B-VA[A]DS105  /  
ინტერიერის დიზაინის 

სტუდა -ს.ახვლედიანი -
კორპ.B-VA[A]DS002

19:20 20:20
ვიზუალური ხელოვნების 

სტუდია I-თ.გვეტაძე- კორპ- 
B-VA[A]DS105

არქიტექტურის ისტორია II- 
გ.მარგიშვილი - VA[A]DS001

Minor - პროგრამირების მეთოდოლოგია (ლექცია) - შ. 
ღვინეფაძე - (Z)(419)   

ფიზიკა 2- ელექტრობა და 
მაგნეტიზმი (სემ)- ზ.ოსმანოვი-218

ხატვის სტუდია III -
ზ.ბეროზაშვილი-კორპ. B-

VA[A]DS201 / 
ნ.ქვრივიშვილი-კორპ. B-

VA[A]DS203

   INT-ძირითადი-გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, INT-ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-2,  INT-ძირითადი- ესპანური III-ქ.გუნიავა-422,      არჩევითი- 

გერმანული I-ჯგ.2-მ.გოგრიჭიანი-414,     ესპანური I -ჯგ.2-მ.რიკელმე -(Z) (221),  გერმანული I-ჯგ.5-ლ.სოლომონია - 223, ჯგ.2- ჩინური III – თ. სიორიძე, 
ე.ელისაშვილი –227

19:00 - 22:00 - 
არქიტექტურული აზროვნება II-

ლექ,სემ- ე.დარჯანია-
VA[A]DS102

ბიზნესის სამართალი - 
მ.ნარმანია - 408

მედია-კლასტერი -II- 
ვ.ზესაშვილი- 302

ვიზუალური ხელოვნების 
სტუდია I-თ.გვეტაძე- კორპ- 

B-VA[A]DS105  /  
ინტერიერის დიზაინის 

სტუდა -ს.ახვლედიანი -
კორპ.B-VA[A]DS002

გამეორება- დისკრეტ.მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-217,       იაპონური I - ჯგ.2-თ.გამყრელიძე–423,

ბიზნესის სამართალი - 
მ.ნარმანია - 408

პროგრამირების მეთოდოლოგია (სემ) - ს.ფოჩხუა (ჯგ.1)-208, ვ.კაცაძე (ჯგ.2)-401, ლ.კარანაძე (ჯგ.3)- 205, ნ.სანაია (ჯგ.4) -315, მ.ჟღენტი (ჯგ.5) -211, ნ.ლოსაბერიძე (ჯგ.6) - 222   /.  გერმანული I-ჯგ.4-მ.გოგრიჭიანი-421 

ჯგ.1-მიკროეკონომიკა (სემ) - 
ზ.გელაშვილი-211  /ჯგ.2-

სოციოლოგია -სემ - 
ლ.მათიაშვილი -207   

 ჯგ.2- Libri  Magni III -
ლ.დორეული-401

გერმანული I-ჯგ.2-მ.გოგრიჭიანი-414,    ესპანური I -ჯგ.2-მ.რიკელმე- (Z) (221),   ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-2, გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ჯგ.2- ჩინური III – თ. სიორიძე, ე.ელისაშვილი –227,  გერმანული I-ჯგ.5-
ლ.სოლომონია-223

ბიზნ. ინგლ. -(B2) -  მ.მითაიშვილი-412-1, ლ.ჭანტურია   -412-2   /ესპანური I-ჯგ.1-ქ.გუნიავა -404, 

კომპიუტერული მეცნიერება - ჯგ.1 მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (სემ) - ლაკირბაია ლ. 
(Z)(418) / ფიზიკა, ინჟინ, გამეორება, Minor - პროგრამირების მეთოდოლოგია (ლექცია) - შ. ღვინეფაძე - (Z) 

(419)   

  ჯგ.1-Libri  Magni III -
ლ.დორეული-412-1

გაძლ.ინგლ. (INT-ევროპ.ენები)-ნ.მიქაძე -205

 არჩევითი-ფრანგული-I-ჯგ.1-ზ.თორია-103,   
14:40- 2 სთ. არჩევითი- გერმანული-I-ჯგ.1-
მ.გორგაძე-306, არჩევითი- ესპანური I-ჯგ.1-

ქ.გუნიავა -417, ფრანგული I-ჯგ.2-
მ.გომელაური-227

ბიზნესის ინგლისური -(B2) - მ.უსეინაშვილი-211, ლ.გოქსაძე-212

 

საერთაშორისო ეკონომიკა (ლექ)-  
ბ.გელიტაშვილი-409

 ინგლისური ენა  III –B2     მ.მითაიშვილი-417,  ლ.ჭანტურია-411,  მ.უჩანეიშვილი-103,   B2-ლ.მიქელაძე-
403-2 

ინგლისური ენა  III –B2     მ.მითაიშვილი-417,  ლ.ჭანტურია-411,  მ.უჩანეიშვილი-103,   B2-ლ.მიქელაძე-403-2 
 ინგლისური ენა  III –B2     მ.მითაიშვილი-417,  ლ.ჭანტურია-

411,  მ.უჩანეიშვილი-103,   B2-ლ.მიქელაძე-403-2 

კომპიუტერული მეცნიერება- ჯგ.1 
მონაცემთა სტრუქტურები და 

ალგორითმები (სემ) - ლაკირბაია 
ლ. (Z) (418) / პროგრამირების 

მეთოდოლოგია (განმეორება) - 
(სემ) - ა. ცხოვრებოვი (ჯგ.7) - 217

სისხლის სამართალი – ზოგადი 
ნაწილი I (ლექ)-დ.სულაქველიძე- 

203

ბიზნესის სტატისტიკა (ლექ)- ა.წაქაძე-113

INT-ძირ.-გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411,  INT-ძირ.-ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-309,  INT-ძირ.- ესპანური III-ქ.გუნიავა-417,    ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე, მ.ჯიბლაძე –223, ჯგ.2-  ჩინური III –  თ.სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227  /    ფრანგული I-ჯგ.3-ფ.ჯუღელი -322,  გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-405, გერმანული I-ჯგ.4-მ.გოგრიჭიანი-421   

INT-ძირ.- გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411,  INT-ძირითადი- ესპანური III-ქ.გუნიავა-417,     ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე, მ.ჯიბლაძე –223,  ჯგ.2-  ჩინური III –  თ. სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227  /ფრანგული I-ჯგ.3-ფ.ჯუღელი -322,    გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-405,   იაპონური I - ჯგ.2-თ.გამყრელიძე–423/  გერმანული I-ჯგ.4-მ.გოგრიჭიანი-421 

 გრაფიკული დიზაინის 
სტუდია I - კახაძე - 213   

/ვიზუალური ხელოვნების 
სტუდია I-თ.გვეტაძე- კორპ- 

B  VA[A]DS105

   ჯგ.2 -საერთაშორისო ეკონომიკა (სემ)- 
ზ.გელაშვილი-413-1

ჯგ.2-დიპლომატიის ისტორია და  სამსახური 
(სემ) -  ა.ლაცაბიძე  -413-1

 INT-ძირითადი-  ფრანგული-III-ჯგ.1-
ზ.თორია-309  

საერთაშორისო ეკონომიკა (სემ)-  ჯგ.1 -
ზ.გელაშვილი-409

INT-ძირითადი-გერმანული III-ჯგ.1-
მ.გორგაძე-411, INT-ფრანგული-III-ჯგ.1-

ზ.თორია-402-2, INT-ძირითადი- ესპანური III-
ქ.გუნიავა-422 

ენა-III-არაბული-გ.ნარიმანიშვილი-423,  
იაპონური III-ჯგ1.-მ.კოხრეიძე-407-2, 

კორეული III-ნ.მიქაბერიძე-407-1

საერთაშორისო ეკონომიკა (სემ)-  ჯგ.2 -
ზ.გელაშვილი-409 

   INT-ძირითადი-გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, INT-ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-2,  INT-ძირითადი- ესპანური III-ქ.გუნიავა-422,      არჩევითი- გერმანული I-ჯგ.2-მ.გოგრიჭიანი-414,     
ესპანური I -ჯგ.2-მ.რიკელმე -(Z) (221),  გერმანული I-ჯგ.5-ლ.სოლომონია - 223, ჯგ.2- ჩინური III – თ. სიორიძე, ე.ელისაშვილი –227

  ბიზნ. ინგლ. -(B2) -  ლ.ჭანტურია -403-1

       სტატისტიკა (ლექ)- ა.წაქაძე-
207

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

17:00

11:10 12:10

18:00

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

15:50

18:0017:00

15:40

16:50

18:10

14:40

გერმანული I-ჯგ.2-მ.გოგრიჭიანი-103

ჯგ.3-115-თერმოდინამიკა, 
კინეტ.თეორია-ე.კიზირია  

არქიტექტურული 
პროექტირების სტუდია II - 

ჯგ.1-გ.ნიშნიანიძე-
VA[A]DS102, ჯგ.2-

ვ.ზესაშვილი -VA[A]DS102

გამეორება- აზროვნების მათემატიკური წესი- (სემ)-გ.არაბიძე -222          / გერმანული I-ჯგ.2-მ.გოგრიჭიანი-103,  ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-309

19:10

ჯგ.1 -თანამედროვე 
პოლიტიკური იდეოლოგიები I  

-  ლ.რამიშვილი  -203      

  ჯგ.2 - ვალდებულებითი 
სამართალი-ზოგ.ნაწ.-სემ-

ქ.კობახიძე -411       



დ
ღ

ე

იწყება
მთავრ
დება

ჯგ.19–1 - LS
ჯგ.19–3 -VAADS-

Design
ჯგ.19–4 -VAADS-

Arch.
ჯგ.19–5 -COV ჯგ.19–6-PhS ჯგ.19–7 -MACS-CS ჯგ.19–8 -MACS-CE ჯგ.19–9-ESM ჯგ.19–10-ESM ჯგ.19–11-ESM ჯგ.19–12-ESM

9:00- ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-401, ლ.ჭანტურია-227, მ.უჩანეიშვილი-103, ლ.მიქელაძე-403-2 9:00-ინგლისური -III–B2- მ.მითაიშვილი-401,ლ.ჭანტურია-227,მ.უჩანეიშვილი-103,ლ.მიქელაძე-403-2

ჯგ. 19–2 -INT

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

9:00 10:00

10:00 11:00
ფილოსოფია-(ლექ)-

მ.მირაშვილი-200
ფილოსოფია-(ლექ)-

მ.მირაშვილი-200
ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)-
ა.მოსიძე-218

ფილოსოფია-(ლექ)-
მ.მირაშვილი-200

12:20 13:20
თერმოდინამიკა,კინეტ.თეორია-

ლექ-ზ.ოსმანოვი-401
ჯგ.2- კალკულუსი I (ლექ) - 

ნ.მაჭავარიანი -307-1                        
ფილოსოფია-(ლექ)-მ.მირაშვილი -

200
ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-212, 

ტ.ჯინჭარაძე -217
ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)- 

ა.წაქაძე-413-1
ფილოსოფია-(ლექ)-
მ.მირაშვილი-200

ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)-
ა.მოსიძე-408

13:30 14:30
თერმოდინამიკა,კინეტ.თეორია-

სემ-ზ.ოსმანოვი-401
ჯგ.2- კალკულუსი I (სემ) - 

ნ.მაჭავარიანი -307-1                              
ფილოსოფია-(ლექ)- 
გ.ბიჩინაშვილი-200

ფილოსოფია-(ლექ)- 
გ.ბიჩინაშვილი-200

ფინ.აღრ.  -ე.ციგრიაშვილი-
212, ტ.ჯინჭარაძე  -217

14:40 15:40
ფილოსოფია-(ლექ)-
გ.ბიჩინაშვილი - 200

თერმოდინამიკა,კინეტ.თეორია-
სემ-ზ.ოსმანოვი-401

ფილოსოფია-(ლექ)-
გ.ბიჩინაშვილი -200

17:00 18:00

19:20 20:20

9:00 10:00
9:00- სამართლებრივი წერა  I -

ლექ- გ.ჯოლია -409

10:00 11:00
მათ.ანალიზი II -ლექ- 

გ.ჯორჯაძე -319

11:10 12:10
მათ.ანალიზი II - სემ-

გ.ჯორჯაძე -319

გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-205,  
ფრანგული I-ჯგ.3-ფ.ჯუღელი -412-
1, გერმანული I-ჯგ.5-ლ.სოლომონია-
226, ესპანური I-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-402-
2 ,

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40

ჯგ2- სისხლის სამართალი – 
ზოგადი ნაწილი I (სემ)-

ქ.ჩომახაშვილი-403-1   /  ჯგ.1- 
საკონსტ.სამ-სახელმწ. მოწყობა II 

(სემ)-გ.ბურჯანაძე-410    

15:50 16:50
 ჯგ.1- საკონსტ.სამ-სახელმწ. 

მოწყობა II (სემ)-გ.ბურჯანაძე-
410    

17:00 18:00
28.11.20 - აღდგენა: ჯგ.1 - 

ფიზკია 2 ელექტრობა და 
მაგნეტიზმი -(ლაბ)- ზ.ჯიბუტი -118

18:10 19:10
28.11.20 - აღდგენა: ჯგ.2 - 

ფიზკია 2 ელექტრობა და 
მაგნეტიზმი -(ლაბ)- ზ.ჯიბუტი -118

19:20 20:20

გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-205,  ფრანგული I-ჯგ.3-
ფ.ჯუღელი -412-1, გერმანული I-ჯგ.5-ლ.სოლომონია-226, 

ესპანური I-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-402-2 ,

 ალბათობა და სტატისტიკა (ლექ,სემ)- 
გ.არაბიძე - 211

 ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-402-2, ლ.ჭანტურია-227, მ.უჩანეიშვილი-223,  B2 -ლ.მიქელაძე-413-2  

  9:00- ადამიანის ძირითადი 
უფლებები და თავისუფლებები 

(ლექ)-ლ.ასათიანი -206

ჯგ.1-საერთაშორისო ეკონომიკა (სემ)-  
ზ.გელაშვილი-208    /ჩინური III – ჯგ.1- 

თ.სიორიძე –405,   

 ინგლისური ენა  III –B2  მ.მითაიშვილი-402-2, ლ.ჭანტურია-227, მ.უჩანეიშვილი-223,  B2 -ლ.მიქელაძე-413-2  

პირველ კურსთან დაკავშირებული საგნები დაიწყება 21 სექტემბრიდან

ჯგ.2- რაოდენობრივი და 
სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) 

დ.გაბელაია-421 /10:00-11:00- 

ჯგ.2-სტატისტიკა (სემ)- ა.წაქაძე-
212 

13:00-15:00-ბიზნესი მოქმ. II- 
დ.მარკოზაშვილი, 
ნ.ქემოკლიძე -206

13:00-15:00-ბიზნესი მოქმ. II- 
დ.მარკოზაშვილი, 
ნ.ქემოკლიძე -207

11:00- 13:00- ბიზნესი მოქმ. II- 
დ.მარკოზაშვილი, ნ.ქემოკლიძე -

206

12:20-13:20- ჯგ.1- სისხლის 
სამართალი – ზოგადი ნაწილი I 

(სემ)-ქ.ჩომახაშვილი-402-2  / 
ჯგ.2  ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და თავისუფლებები 
(სემ)-ლ.ასათიანი -206

გაძლიერებული ალგორითმები 1-3   -ზ.გამეზარდაშვილი - 
ჩატარდება კვირაობით - 15:50-ზე -212

   ჯგ.1-თანამედროვე 
პოლიტ.იდეოლოგიებ

ი I  -  რ.თოფურია -
113   

   ჯგ.2-თანამედროვე 
პოლიტ.იდეოლოგიებ

ი I  -  რ.თოფურია -
113   

  ჯგ2 -სამართლებრივი წერა  I -
სემ- გ.ჯოლია -409

ჯგ.3 - რაოდენობრივი და 
სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) 

დ.გაბელაია-421 /ჯგ.3- Libri  
Magni III -ლ.დორეული-103

ჯგ.1-იაპონური-III -  მ.კოხრეიძე-407-2, 
ჯგ.1- კალკულუსი I (ლექ,სემ) - 

ნ.მაჭავარიანი-307-1

 არჩევითი-ჯგ.4 -რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) -ე.კუზნეცოვი-417 /   იაპონური I -ჯგ.2- თ.გამყრელიძე–407-2,   

12:20-13:20- იაპონური-III- მ.კოხრეიძე-407-
2,                                    2 სთ-არაბული-III -

თ.ქაოსანიძე -423,  კორეული-III-სინგ ინ ლი -
407-1

გაძლ.ინგლ. (INT-ევროპ.ენები)-ნ.მიქაძე -205

არჩევითი-ჯგ.5- რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) ე.კუზნეცოვი-417

  არჩევითი -ჯგ.5- რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) ე.კუზნეცოვი-417  /  ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე –223, 
ჯგ.2-  ჩინური III – თ.სიორიძე, ე. ელისაშვილი–227,  გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2, ფრანგული I-ჯგ.2-

მ.გომელაური-421.  /  ესპანური I-ჯგ.2-მ.შოშიაშვილი -402-2

ჯგ.1- სტატისტიკა (სემ)- ა.წაქაძე 
- 408 / 2 სთ.- ჯგ.4- Libri  Magni 

III -ლ.დორეული-103

ბიზნ. ინგლ. -(B2) -  მ.მითაიშვილი-205, ლ.ჭანტურია -412-1

გრაფიკული დიზაინის 
სტუდია I - კახაძე კ. - კორპ. 

B-VA[A]DS104

ჯგ.1 -რაოდენობრივი და 
სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ)- 

ე.კუზნეცოვი-417

ბიზნესის ინგლისური -(B2) - მ.უსეინაშვილი-411, ლ.გოქსაძე-417                 

19:10

ჯგ.1-დიპლომატიის ისტორია და  სამსახური 
(სემ) -  ა.ლაცაბიძე -208      

გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-
205,  ფრანგული I-ჯგ.3-

ფ.ჯუღელი -412-1, გერმანული 
I-ჯგ.5-ლ.სოლომონია-226, 

ესპანური I-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-402-
2 

16:50

 ჯგ1- ადამიანის ძირითადი 
უფლებები და თავისუფლებები 
(სემ)-ლ.ასათიანი -206    /ჯგ.2-

თანამედროვე პოლიტიკური 
იდეოლოგიები I  -  
ლ.რამიშვილი -409

 არჩევითი-ჯგ.4 - რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) ე.კუზნეცოვი-417  /   ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე, მ.ჯიბლაძე 
–223,  ჯგ.2-  ჩინური III –  თ. სიორიძე, ე. ელისაშვილი–227,   ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-421,   იაპონური I - ჯგ.2-

თ.გამყრელიძე–407-2,   გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2 / ესპანური I-ჯგ.2-მ.შოშიაშვილი -402-2

 არჩევითი-ჯგ.4 - რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) ე.კუზნეცოვი-417  /   ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე, 
მ.ჯიბლაძე –223,  ჯგ.2-  ჩინური III –  თ. სიორიძე, ე. ელისაშვილი–227,   ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-421,   იაპონური I - 

ჯგ.2-თ.გამყრელიძე–407-2,   გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2 / ესპანური I-ჯგ.2-მ.შოშიაშვილი -402-2

 არჩევითი - ჯგ.5- რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) ე.კუზნეცოვი-417  / ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე, მ.ჯიბლაძე –223, ჯგ.2-  ჩინური III –  თ. 
სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227,  გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2, ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-421,   /    ესპანური I-ჯგ.2-მ.შოშიაშვილი -402-2

შა
ბა

თ
ი

პა
რ

ას
კე

ვი

18:10

თანამედროვე პოლიტიკური 
იდეოლოგიები I- 
რ.თოფურია -113        

გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-205,  ფრანგული I-ჯგ.3-ფ.ჯუღელი -412-1, გერმანული I-ჯგ.5-
ლ.სოლომონია-226, ესპანური I-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-402-2 ,

კომპიუტერული მეცნიერება -  
ჯგ.2 მონაცემთა სტრუქტურები და 
ალგორითმები (სემ) - ლაკირბაია 

ლ. (Z)(418)

არქიტექტურის ისტორია II- 
გ.მარგიშვილი - VA[A]DS001

11:00- 13:00- ბიზნესი მოქმ. II- 
დ.მარკოზაშვილი, ნ.ქემოკლიძე -

207

  ჩინური III – ჯგ.1- თ.სიორიძე –405

  ჯგ. 1 -სამართლებრივი წერა  I 
-სემ- გ.ჯოლია -409   /  ჯგ.2- 

საკონსტ.სამ-სახელმწ. მოწყობა II 
(სემ)-გ.ბურჯანაძე-410    

ბიზნ. ინგლ. -(B2) -  მ.მითაიშვილი-205

12:1011:10

15:50


