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402-1-აკად.წერა-
ლ.ტატიშვილი
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10:00 11:00
საყოველთაო 

მათ.(სემ)  ა.წაქაძე 
№-206

აკად.წერა-
ლ.ტატიშვილი-

402-1

№307-2-
საყოველთაო 

მათ.(სემ)  ა.მოსიძე 

მსოფლიო ისტორია 
და საქართველო -
ე.ასტახიშვილი -

ოთახი-204

412-
ბუნებისმეტყველე
ბა I -თ.ჯაფარიძე

11:10 12:10
417-აკად.წერა-
ლ.ტატიშვილი

№207-საყოველთაო 
მათ. 

(სემ)ზ.ხეჩინაშვილი 

№ 307-2-
საყოველთაო 

მათ.(სემ)ა.ამბროლაძ

402-1-აკად.წერა-
თ.ქოროღლიშვილი

№ 206-
აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  

ბუნებისმეტყველება 
I -თ.ჯაფარიძე-412

ბუნებისმეტყველება 
I -ვ.ბერეჟიანი-408

12:20 13:20
ბიზნესის საფ(სემ)-

რ.ვაჩნაძე,  
გ.თურქია- 217

№ 206-
საყოველთაო 

მათ.(სემ)  ა.წაქაძე 

აკად.წერა-
თ.ქოროღლიშვილ

ი -402-1

№207-აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)ზ.ხეჩ

ინაშვილი 

№ 307-2-
აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  
ა.ამბროლაძე 

13:50 14:50
402-1-აკად.წერა-
მ.მირაშვილი-

ბუნებისმეტყველება 
I -თ.ჯაფარიძე-207

ეკონომიკის საფ.(ლექ),   
მასწ.თ.კუპრავა №206

სამართლის საფუძვლები (ლექ)–203 - 
მასწ.ნ.ხანთაძე, დ.ზედელაშვილი

17:10

ბიზნესის საფუძვლები 
(ლექცია)–რ.ვაჩნაძე,გ.თურქია-203

MACS -  ჯგ.1  პროგრამირების მეთოლოგია ( სემინარი ) - შ ღვინეფაძე-203,გ.ბოჭორიშვილი  ოთახი-204

სა
მშ

აბ
ათ

ი

Law School -ჯგ.1 -სამოქალაქო 
სამართალი. ზოგადი ნაწილი -ლექცია-

ლ.ჯანაშია- 417
ეკონომიკის საფ.(ლექ),   

მასწ.ზ.გელაშვილი №204

ეკონომიკის საფ.(ლექ),  
მასწ.ბ.გელიტაშვილი,№204

ESM -  Excel-
ბიზნესისთვის- 

ლ.ქშუტაშვილი-202

საყოველთაო მათემატიკა   (ლექცია )   მასწ.   ა.ამბროლაძე  
საკონფერენციო დარბაზი -№200        

ESM -  Excel-
ბიზნესისთვის-

ნ.ბოჭორიშვილი-201
IAA-ჯგ.1 გერმანული-მ.გორგაძე-212, ფრანგული-ჯგ.1-ზ.თორია-217, ესპანური-ჯგ.1-

ქ.გუნიავა-205, 

აზროვნების მათემატიკური წესი   
(ლექცია )   მასწ.   ა.ამბროლაძე-206

სამართლის საფუძვლები (ლექ)–203 - 
მასწ.ნ.ხანთაძე,დ.ზედელაშვილი 

მსოფლიო 
ისტორია და 
საქართველო-

ე.ასტახიშვილი -
ოთახი-204

ო
რ
შა
ბა
თ
ი

სამართლის საფუძვლები (ლექ)–საკონფ.დარბაზი-№200  - მასწ.ნ.ხანთაძე, 
დ.ზედელაშვილი-MACS-ის, Physics -ის   სტუდენტების გარდა

ბიზნესის საფუძვლები 
(ლექ)–რ.ვაჩნაძე,გ.თურქია-203

მსოფლიო 
ისტორია და 
საქართველო -

ე.ასტახიშვილი -
ოთახი 307-2

ინგლისური ენა-      B1- მ.მითაიშვილი-№404,   ნ.მიქაძე-№405, ჯგ.1. მ.უჩანეიშვილი- 
№210,ზ.ალექსიძე-№ 411,    A1-2   ლ.მიქელაძე-№403-2

სამართლის საფუძვლები (ლექ)–203 - 
მასწ.ნ.ხანთაძე, დ.ზედელაშვილი 

საყოველთაო მათემატიკა   (ლექ)მასწ. 
ა.ამბროლაძე  -206

ინგლ.ენა-B1 მასწ:ლ.მიქელაძე - №210, მ.უსეინაშვილი–№215, მ.მითაიშვილი-№404, ზ.ალექსიძე-
№411, ლ.ჭანტურია-№418,          A1-2   ლ.გოკსაძე -№419, მ.უჩანეიშვილი -№302

აზროვნების მათემატიკური წესი   (ლექცია )   მასწ.   
ა.ამბროლაძე   საკონფერენციო დარბაზი-№200      

ბიზ.ინგლ. მ.უსეინაშვილი–№215,  ლ.გოკსაძე-223,       ინგლისური ენა-  B1- მ.მითაიშვილი-
№404,  ნ.მიქაძე-№405, ჯგ1. მ.უჩანეიშვილი- №210, ზ.ალექსიძე-№411,    A1-2   ლ.მიქელაძე-№403-

2

2013/14 სასწ.წელი

ეკონომიკის საფ.(ლექ),  
მასწ.ბ.გელიტაშვილი,№206

ბიზნესის საფუძვლები 
(ლექ)–რ.ვაჩნაძე,გ.თურქია-203

MACS - ჯგ.1 პროგრამირების მეთოლოგია ( ლექცია) - შ ღვინეფაძე, ოთახი-203

ბიზნესის საფუძვლები 
(ლექცია)–რ.ვაჩნაძე,გ.თურქია-203

ეკონომიკის საფ.(ლექ), 
მასწ.თ.კუპრავა,№203

ბიზნესის 
საფუძვლები(ლექცია)–რ.ვაჩნაძე,გ.თუ

რქია-203

15:00 16:00

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

School of Physics  -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (სემ) - ოთახი-103, მასწ.ზ.ოსმანოვი
Law School     -   ჯგ.1 -სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი -სემინარი-ლ.ჯანაშია- 417

School of Physics  -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (ლექცია) - ოთახი-103, მასწ.გ.ჯორჯაძე

Governance    -  Libri   Magni  I  (სემინარი) - მასწ. გ.კეკელიძე- 213, ზ.ჩხეიძე-302

Law School     -   ჯგ.1 -სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი -სემინარი-ლ.ჯანაშია- 417

16:10

IAA- არაბული–ჯგ.1. თ.ქაროსანიძე–კაბინეტი-423, ჯგ.2. ი.გრძელიძე–კაბინეტი-224,  ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი-219, კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი-407-1,  იაპონური–მასწ.ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი-407-2

IAA- არაბული–ჯგ.1. თ.ქაროსანიძე–კაბინეტი-423,   ჯგ.2. ი.გრძელიძე–კაბინეტი-224, ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი-219, კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი-407-1, იაპონური–მასწ.ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი-407-2

Governance    -   Libri  Magni I  (სემინარი) - მასწ. გ.კეკელიძე- 213, ზ.ჩხეიძე-302

ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე - 418 , B1- ჯგ.2-მ.უჩანეიშვილი -419, ბიზ.ინგლ.-ლ.ჭანტურია– 306

ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე - 418,    B1-ჯგ.2- მ.უჩანეიშვილი -419



დ
ღ
ე

იწყება
მთავრ
დება ჯგ.13-1 ჯგ.13-2       ჯგ.13-3 ჯგ.13-4    ჯგ.13-5   ჯგ.13-6  ჯგ.13-7    ჯგ.13-8 ჯგ.13-9    ჯგ.13-10 

10:00 11:00
ბუნებისმეტყველება 
I -ვ.ბერეჟიანი-207

ბიზნესის საფ(სემ)-
რ.ვაჩნაძე,  

გ.თურქია,№ 203

11:10 12:10
№203-ბიზნესის 

საფ(სემ)-რ.ვაჩნაძე,  
გ.თურქია

207-მე-5 კვირიდან-
მსოფლ.ისტ.და 
საქართველო-
ლ.ეზუგბაია

ბუნებისმეტყველება 
I -თ.ჯაფარიძე-204

402-1-სამართ.საფ-
სემ ნ.ხანთაძე, 

დ.ზედელაშვილი-
გარდა-MACS,PhS -

ბუნებისმეტყველება 
I -ვ.ბერეჟიანი-402-2

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  
ა.წაქაძე № 206

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  

ა.მოსიძე №307-2

12:20 13:20
№203-ბიზნესის 

საფ(სემ)-რ.ვაჩნაძე,  
გ.თურქია

ბუნებისმეტყველება 
I -თ.ჯაფარიძე-204

206-სამართ.საფ 
(სემ)მასწ.ნ.ხანთაძე,
დ.ზედელაშვილი-
გარდა-MACS,PhS  

აკად.წერა-
მ.მირაშვილი-402-

1

16:10 17:10
17:20 18:20
18:30 19:30

10:00 11:00

206-მსოფლიო 
ისტორია და 
საქართველო -
ე.ასტახიშვილი 

204-სამართ.საფ 
(სემ)ნ.ხანთაძე,დ.ზე
დელაშვილი-გარდა-
MACS,PhS 

11:10 12:10
№ 207-სამართ.საფ 

(სემ)მასწ.ნ.ხანთაძე,
დ.ზედელაშვილი

406-აკად.წერა-
ლ.ტატიშვილი

204-მე-5 კვ-დან-
მსოფლ.ისტ.-
ლ.ეზუგბაია

№421-საყოველთაო 
მათ(სემ)  ა.წაქაძე 

12:20 13:20
 №410-ბიზნესის საფ 

(სემ)-რ.ვაჩნაძე, 
გ.თურქია

 №421-საყოველთაო 
მათ.(სემ)  ა.მოსიძე

ეკონ.საწ(სემ)  
თ.კუპრავა   №207

204-მე-5 კვირიდან-
მსოფლ.ისტ.და 

საქართველო(სემ)-
ლ ეზუგბაია

№417 -სამართ.საფ 
(სემ)ნ.ხანთაძე,დ.ზე
დელაშვილი-გარდა-

MACS PhS

402-1-აკად.წერა-
მ.მირაშვილი

406-აკად.წერა-
თ.ქოროღლიშვილ

ი

13:50 14:50
№421 -აზროვნების 

მათ.წესი(სემ)ა.ამბრო
ლაძე 

212-ბუნების 
მეტყველება I -
ვ.ბერეჟიანი

№406-აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)ზ.ხეჩინ

აშვილი 

№217-ბიზნესის 
საფ(სემ)-რ.ვაჩნაძე, 

გ.თურქია

№204-ეკონ.საფ. (სემ)-
ზ.გელაშვილი

 №207-სამართ.საფ 
(სემ)მასწ.ნ.ხანთაძე,
დ.ზედელაშვილი  

17:20 18:20
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Governance   - ჯგ.3  Libri   Magni  I (სემინარი) - მასწ.  ზ.ჩხეიძე-406

Law School- ჯგ.2 -სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი -სემინარი-ლ.ჯანაშია- 211, ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე -219, ფრანგული-ჯგ.1-ზ.თორია-422 
Law School     - ჯგ.2 -სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი -სემინარი-ლ.ჯანაშია- 211,    ESM- ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე -219

Law School     -  ჯგ.2 -სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი -ლექცია-ლ.ჯანაშია- 211ო
თ
ხშ

აბ
ათ

ი

ფრანგული-ჯგ.1-ზ.თორია-422 

ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე - 405, B1- ჯგ.2-.მ.უჩანეიშვილი -419,  

MACS -  ჯგ.2    პროგრამირების მეთოლოგია ( სემინარი ) -  გ.ბოჭორიშვილი  ოთახი-204,206

IAA- არაბული–ჯგ.1. გ.ნარიმანაშვილი–კაბინეტი-423, არაბული–ჯგ.2. -თ.მხეიძე-404,  ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი-224, კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი-407-1, იაპონური–მასწ.ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი-407-2

School of Physics  -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (სემ) - ოთახი-306   , მასწ.ზ.ოსმანოვი

მსოფლიო 
ისტორია და 
საქართველო -
ე.ასტახიშვილი-

ოთახი-206

ბიზ.ინგლ. მ.უსეინაშვილი–№215,   ინგლისური ენა-  B1- მ.მითაიშვილი-№404,  ნ.მიქაძე-№405, 
ჯგ.1- მ.უჩანეიშვილი- №306, ზ.ალექსიძე-№411,  A1-2   ლ.მიქელაძე-№210

 ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე -422,B1 - ჯგ.2-მ.უჩანეიშვილი  -405, ბიზ.ინგლ.-ლ.ჭანტურია– 306/210

აზროვნების მათემატიკური წესი   
(ლექცია )მასწ.   ა.ამბროლაძე -203

ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე - 422,   B1- ჯგ.2-მ.უჩანეიშვილი  -405, ბიზ.ინგლ.-ლ.ჭანტურია– 306/210, ბიზ.ინგლ.- ლ.გოკსაძე-216  

15:00

16:00

14:50

აზროვნების მათემატიკური წესი   (ლექცია )   მასწ.   
ა.ამბროლაძე   საკონფერენციო დარბაზი  -№200       

ინგლ.ენა-B1 მასწ: ლ.მიქელაძე- №210, მ.უსეინაშვილი–№215, მ.მითაიშვილი-№404, ზ.ალექსიძე-
№411,ლ.ჭანტურია -№418 ,          A1-2     ლ.გოკსაძე №419, მ.უჩანეიშვილი-№302

13:50

17:10

MACS - ჯგ.2    პროგრამირების მეთოლოგია ( ლექცია) - შ ღვინეფაძე, ოთახი-204

ESM-Excel-
ბიზნესისთვის-
ნ.ბოჭორიშვილი-

201

15:00

Governance    - ჯგ.2 ქრისტიანობა და  ბიბლია I (სემ)- ზ.კიკნაძე -402-1 , Governance    -ჯგ.3  Libri   Magni  I (სემინარი) - მასწ.  ზ.ჩხეიძე-406

16:10

IAA- არაბული–ჯგ.1. თ.ქაროსანიძე–კაბინეტი, ჯგ.2. ი.გრძელიძე–კაბინეტი-419,  ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი-224,  კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი, იაპონური–მასწ.ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი ,   გერმანული-ჯგ.1-
მ.გორგაძე -212, ფრანგული-ჯგ.1-ზ.თორია-217, ესპანური-ჯგ.1-მ.რიკელმე -205

Governance    - ჯგ.1    ქრისტიანობა და  ბიბლია I (სემ)- ზ.კიკნაძე -402-1

საყოველთაო მათემატიკა   (ლექცია )   მასწ.   ა.ამბროლაძე  
საკონფერენციო დარბაზი  -№200 

Governance    -  ქრისტიანობა და  ბიბლია I (ლექცია)- ზ.კიკნაძე -206

16:00

საყოველთაო მათემატიკა (ლექცია ) 
ა.ამბროლაძე - 203     

ინგლისური ენა-      B1- მ.მითაიშვილი-№404,   ნ.მიქაძე-№405, ჯგ.1-  მ.უჩანეიშვილი- 
№306,ზ.ალექსიძე-№ 411,  A1-2   ლ.მიქელაძე-№210

IAA- არაბული–ჯგ.1. თ.ქაროსანიძე–კაბინეტი, ჯგ.2. ი.გრძელიძე–კაბინეტი-419,  ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი-224,  კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი, იაპონური–მასწ.ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი ,გერმანული-ჯგ.1-მ.გორგაძე-
212, ფრანგული-ჯგ.1-ზ.თორია-217, ესპანური-ჯგ.1-მ.რიკელმე-205

Law School     -  ჯგ.2 -სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი -ლექცია-ლ.ჯანაშია- 211

ინგლ.ენა-B1 მასწ: ლ.მიქელაძე- №210, მ.უსეინაშვილი–№215, მ.მითაიშვილი-№404, ზ.ალექსიძე-
№411, ლ.ჭანტურია-№421,          A1-2     ლ.გოკსაძე-№419, მ.უჩანეიშვილი -№302

School of Physics  -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (ლექცია) - ოთახი-306  , მასწ.გ.ჯორჯაძე

Governance   -

IAA- არაბული–ჯგ.1. გ.ნარიმანაშვილი–კაბინეტი-423,  არაბული–ჯგ.2. -თ.მხეიძე-404, ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი-224, კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი-407-1, იაპონური–მასწ.ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი-407-2



დ
ღ
ე

იწყება
მთავრ
დება ჯგ.13-1 ჯგ.13-2       ჯგ.13-3 ჯგ.13-4    ჯგ.13-5   ჯგ.13-6  ჯგ.13-7    ჯგ.13-8 ჯგ.13-9    ჯგ.13-10 

10:00 11:00
ეკონ. საფ. (სემ)- 
მასწ.ზ.გელაშვილი
,№204

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  
ა.წაქაძე №314

ეკონ. საფ. (სემ)- 
მასწ.ბ.გელიტაშვი
ლი,№203

11:10 12:10
საყოველთაო 

მათ.(სემ)  ა.წაქაძე 
№314

საყოველთაო 
მათ.(სემ)ზ.ხეჩინაშ

ვილი №406

ეკონ.საწ(სემ)  
თ.კუპრავა   №408

№206-ბიზნესის 
საფ(სემ)-რ.ვაჩნაძე, 

გ.თურქია

ეკონ. საფ. (სემ)- 
მასწ.ზ.გელაშვილი
,№204

217-
ბუნებისმეტყველე
ბა I -ვ.ბერეჟიანი

№ 402-1 -
აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  
ა.ამბროლაძე 

№ 313-სამართ.საფ 
(სემ)მასწ.ნ.ხანთაძე,
დ.ზედელაშვილი

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  
ა.მოსიძე №203

12:20 13:20
№ 313-სამართ.საფ 

(სემ)ნ.ხანთაძე,დ.ზე
დელაშვილი - 

ეკონ.საწ(სემ)  
ბ.გელიტაშვილი  

№ 203

ბიზნესის საფ(სემ)-
რ.ვაჩნაძე, 

გ.თურქია,№206 

ეკონ.საწ(სემ)  
თ.კუპრავა   №204

13:50 14:50
აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  
ა.წაქაძე №203

ეკონ. საფ. (სემ)- 
მასწ.ზ.გელაშვილი
,№207

ბიზნესის საფ(სემ)-
რ.ვაჩნაძე, 

გ.თურქია,№ 206

15:00 16:00
ეკონ.საწ(სემ)  

ბ.გელიტაშვილი  
№207

№307-2 -მე-5 
კვირიდან-

მსოფლ.ისტ.და 
საქართველო(სემ)-

ლ.ეზუგბაია 

№402-1  -სამართ.საფ 
(სემ)ნ.ხანთაძე,დ.ზე

დელაშვილი  

№206-ბიზნესის 
საფ(სემ)-რ.ვაჩნაძე, 

გ.თურქია

16:10 17:10

№307-2 -მე-5 
კვირიდან-

მსოფლ.ისტ.და 
საქართველო(სემ)-

ლ.ეზუგბაია 

№402-1-სამართ.საფ 
(სემ)ნ.ხანთაძე,დ.ზე

დელაშვილი  

17:20 18:20

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50

ბიზ.ინგლ. მ.უსეინაშვილი–№215,  ლ.გოკსაძე-418,       ინგლისური ენა-  B1-ჯგ.1 მ.მითაიშვილი-
№404,  ნ.მიქაძე-№405,  მ.უჩანეიშვილი- №314,  ზ.ალექსიძე-№411,   A1-2   ლ.მიქელაძე-№210

ინგლ.ენა-B1 მასწ: ლ.მიქელაძე- №210, მ.უსეინაშვილი–№215, მ.მითაიშვილი-№404, ზ.ალექსიძე-
№411,ლ.ჭანტურია-№418 ,          A1-2    ლ.გოკსაძე -№419, მ.უჩანეიშვილი-№302,     ESM-

ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე -405

შა
ბა
თ
ი

MACS -ჯგ.1  პროგრამირების მეთოლოგია ( სემინარი ) შ ღვინეფაძე, გ.ბოჭორიშვილი  ოთახი-208,217,    ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე -419

MACS -ჯგ.1   პროგრამირების მეთოლოგია (ლექცია ) - შ ღვინეფაძე– ოთახი-208,     ESM-ინგლისური ენა  A1-2   ნ.მიქაძე -419

მსოფლიო 
ისტორია და 
საქართველო-

ე.ასტახიშვილი-
ოთახი-203

მსოფლიო 
ისტორია და 
საქართველო-

ე.ასტახიშვილი-
ოთახი-207

11:00

ESM-Excel-
ბიზნესისთვის- 
ლ.ქშუტაშვილი-

202

პა
რ
ას
კე
ვი

ESM-Excel-
ბიზნესისთვის- 
ნ.ბოჭორიშვილი-

201 

MACS - ჯგ.2  პროგრამირების მეთოლოგია ( სემინარი ) -გ.ბოჭორიშვილი  ოთახი-208,217

MACS -ჯგ.2   პროგრამირების მეთოლოგია (ლექცია ) - შ ღვინეფაძე– ოთახი-208

IAA- არაბული–ჯგ.1. გ.ნარიმანაშვილი–კაბინეტი,    ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი,იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი ,   გერმანული-ჯგ.1-მ.გორგაძე-212, ესპანური-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-205,13:30 არაბული–ჯგ.2. -თ.მხეიძე-423, 
17:10-  კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი, 

ინგლ.ენა-B1 მასწ: ლ.მიქელაძე - №210, მ.უსეინაშვილი–№215, მ.მითაიშვილი-№404, ზ.ალექსიძე-
№411, ლ.ჭანტურია-№418  ,          A1-2    ლ.გოკსაძე-№405, მ.უჩანეიშვილი№324

Law School      - 

IAA- არაბული–ჯგ.1. გ.ნარიმანაშვილი–კაბინეტი,   ჩინური-ე.ელისაშვილი–კაბინეტი,იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–კაბინეტი , გერმანული-ჯგ.1-მ.გორგაძე-212,ესპანური-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-205, 12:20 არაბული–ჯგ.2. -თ.მხეიძე-423 
,16:00-  კორეული-ნ.მიქაბერიძე-კაბინეტი, 10:00

Law School      -

12:1011:10


