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ჯგ 2 ინგლისური ენა იურისტებისთვის  II - თ.გოშაძე  -306   / 12:20-13:20 - ჯგ.1 -საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკა 
I -გ.მშვენიერაძე, მ.კაპანაძე, გ.კვარაცხელია - 410

ჯგ.1 -სისხლის სამართლი - კერძო ნაწილი I  (სემინარი) - ქ. ჩომახაშვილი - 222

ჯგ.1- ინგლისური ენა იურისტებისთვის  II - თ.გოშაძე-306   / 11:00 - 12:10 - ჯგ2 -საკონსტიტუციო სამართლის 
კლინიკა I -გ.მშვენიერაძე, მ.კაპანაძე, გ.კვარაცხელია - 410

ჯგ 3 ინგლისური ენა იურისტებისთვის  II - თ.გოშაძე  -306

ფსიქოლოგია- (სემ) - გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ვ.გამსახურდია-  420 

ფსიქოლოგია- (ლექ) - გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ვ.გამსახურდია -  303

სამოქალაქო სამართლის პროცესი I - (ლექ.) - მ.მესხიშვილი -318

ჯგ.1 -  სამოქალაქო სამართლის პროცესი I  (სემინარი) მ. მესხიშვილი -318  /  11:10- ჯგ.2 -სისხლის სამართლი - კერძო 
ნაწილი I  (სემინარი) - ქ. ჩომახაშვილი -319

სისხლის სამართლი - კერძო ნაწილი I  (ლექცია) - დ.სულაქველიძე -410

 სისხლის სამართლის პროცესი I (ლექ)  გ. ძებნიაური -203

საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკა I -გ.მშვენიერაძე, მ.კაპანაძე, გ.კვარაცხელია -203
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ჯგ.2-კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი- სემინარი - ბათლიძე - 410                                                /   ჯგ.1- 
შედარებითი სამეწარმეო სამართალი (სემ)- ა.ქოჩიაშვილი -421

გამეორება- ჯგ.2- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-207

სამართალი და ეკონომიკა(ლექცია) -ბ.ნამჩავაძე -  406

გამეორება- ჯგ.1- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-203

სამეწარმეო სამართალი (ლექ) გ. ჯუღელი -406

კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი- ლექცია-  ბათლიძე - 410

ჯგ.1-კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი- სემინარი - ბათლიძე - 410                                              /   ჯგ.2- 
სამეწარმეო სამართალი (სემ)- ა.ქოჩიაშვილი -421

ჯგ.2- სამოქალაქო სამართლის პროცესი I - (სემ.) - მ.მესხიშვილი - 318

ჯგ. 2 სისხლის სამართლის პროცესი I (სემინარი) - ქ. ჩომახაშვილი  - 222

ჯგ. 1 სისხლის სამართლის პროცესი I (სემინარი) - ქ. ჩომახაშვილი  - 222

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
სამართლის სკოლა (LS)

2020/21 სასწ.წელი     07.09.2020-26.12.2020

მეცადინეობათა განრიგი  

ჯგ. 18-1   

V  სემესტრი    III  კურსი   

ჯგ. 2 -ინგლისური ენა იურისტებისთვის  II - თ.გოშაძე- 218

ჯგ. 1 -ინგლისური ენა იურისტებისთვის  II - თ.გოშაძე- 218

ჯგ 3 ინგლისური ენა იურისტებისთვის  II - თ.გოშაძე  -306


