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აკად.წერა–ე.ქორ

იძე– 203

აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიო

ნი–204

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1,A–2 – 

მ.უჩანეიშვილი–103,                                                    

B-1-მ.მითაიშვილი - 408  

აკად.წერა–მ.მ

ირაშვილი–321

აკად.წერა–მ.მი

რაშვილი–206

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი -

201

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1 ,A–2– 

მ.უჩანეიშვილი–401,                                                 

B-1- მ.მითაიშვილი- 205

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-400

შეხვედრა პრორექტორთან - 

ნ.სამუშია - 415

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1,A–2 – 

მ.უჩანეიშვილი–211,                                                      

B-1-მ.მითაიშვილი - 205  

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვილ

ი -301

აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიონი–

417

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი -

201

აკად.წერა 

–ე.ქორიძე 

–203
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ინფორმატიკა- 

ვ.ქელბაქიანი-

201

ინფორმატიკა- 

ვ.ქელბაქიანი-

201

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვილ

ი -201

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვი

ლი -400

საერთაშორისო ურთიერთობები - ჯგ.1 ჩინური ენა - მ.ჯიბლაძე - ოთახი-223     ჯგ.2  იაპონური ენა - კ.წერეთელი - ოთახი-407 –2

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი -

201

შეხვედრა პრორექტორთან - 

ნ.სამუშია - 415

ინფორმატიკა- 

ვ.ქელბაქიანი-

201

აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიონი
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ნ.სამუშია - 415

საერთაშორისო ურთიერთობები - ჯგ.1 იაპონური ენა - კ.წერეთელი - ოთახი-407 –2       ჯგ.2  ჩინური ენა - მ.ჯიბლაძე - ოთახი-223
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ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

შეხვედრა პრორექტორთან - 

ნ.სამუშია - 415

ინფორმატიკა- 

ვ.ქელბაქიანი-

301

აკად.წერა–ე.

ქორიძე– 203

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვი

ლი -202

აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიო

ნი–417

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

შეხვედრა პრორექტორთან - 

ნ.სამუშია - 415

შეხვედრა პრორექტორთან - 

ნ.სამუშია - 415

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202
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ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვი

ლი -201

საერთაშორისო ურთიერთობები - ევროპული ენები:   გერმანული ენა– მ.გოგრიჭიანი,მ.გორგაძე,  ესპანური ენა–ქ.გუნიავა, ი.კარგარეთელი, ფრანგული ენა–ზ.თორია, მ.გომელაური – ოთახი–206

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი -

201

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301
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ინფორმატიკა- 

ვ.ქელბაქიანი -

201

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი -

201

საერთაშორისო ურთიერთობები - ჯგ.1 თურქული ენა - წ.ბაწაში, რ.შარუმაშვილი - ოთახი-324      ჯგ.2  კორეული ენა - ნ.მიქაბერიძე - ოთახი-407 –1

საერთაშორისო ურთიერთობები - ჯგ.1 კორეული ენა - ნ.მიქაბერიძე - ოთახი-407–1       ჯგ.2  თურქული ენა - წ.ბაწაში, რ.შარუმაშვილი - ოთახი-324

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1, A–2 – 

მ.უჩანეიშვილი–401,                                                      

B-1-მ.მითაიშვილი - 216
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ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

აკად.წერა–ე.ქო

რიძე– 406

აკად.წერა–ე.

ქორიძე– 406

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1, A–2  – 

მ.უჩანეიშვილი–211,                                                       

B-1 -მ.მითაიშვილი -218 

აკად.წერა–მ.მი

რაშვილი–420

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვი

ლი -201

ინფორმატიკა- 

ვ.ქელბაქიანი-

201

ინფორმატიკ

ა-

ა.მარკოზაშვი

ლი -202

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1,A–2  – 

მ.უჩანეიშვილი–211,                                                     

B-1 -მ.მითაიშვილი- 406

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი -

201

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვილ

ი-201

აკად.წერა 

–ე.ქორიძე –406

ინფორმატიკა-

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიონი

–421

აკად.წერა–მ.მ

ირაშვილი–20

3

შეხვედრა პრორექტორთან - 

ნ.სამუშია - 415


