
I კურსის მეცადინეობათა განრიგი I   სემესტრი      lab 2020/21 სასწ.წელი

21.09.2020 - 16.01.2021
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მთავრდე
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10:00 11:00
აზროვნების მათემატიკური 
წესი (ლექცია) -  
ა.ამბროლაძე - 200

ESM - Excel-ც.მიგრიაული -301 

11:10 12:10
მართვა-ეკონომიკის 

საფ.(ლექ)-თ.კუპრავა-200

MACS -კომპ. მეცნ.- 
პროგრამირების 
მეთოდოლოგია 
(ლექცია) - შ ღვინეფაძე  - 
AM

ESM - Excel-ც.მიგრიაული -301 / 
MACS -კომპ. მეცნ.- 
პროგრამირების მეთოდოლოგია 
(ლექცია) - შ ღვინეფაძე -AM

12:20 13:20

13:30 14:30

17:00 18:00

10:00 11:00
ბუნებისმეტყველება I -
ნ.კულიკოვა-204

11:10 12:10
საყოველთაო მათ.(სემ)  

ნ.ჭელიძე -309

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ) - გ.არაბიძე 

-208

აზროვნების 
მათემატიკური წესი 
(ლექცია) -  ა.ამბროლაძე - 
AM

ბუნებისმეტყველება I -
ვ.ბერეჟიანი-206

ბუნებისმეტყველება I -
ნ.კულიკოვა -204

12:20 13:20

ქართული ენა და 
ქართველები-სემ-
ლ.ეზუგბაია-2 კვირაში 
ერთხელ-415

საყოველთაო მათ.(სემ) -
გ.არაბიძე  -208

მართვა-ეკონომიკის 
საფ.(ლექ)-თ.კუპრავა-200

აზროვნების 
მათემატიკური წესი 

(ლექ) -ა.ამბროლაძე- AM

ბუნებისმეტყველება I -
ვ.ბერეჟიანი-206

აზროვნების მათ.წესი(სემ) - 
ნ.ჭელიძე -309

აზროვნების 
მათემატიკური წესი 

(ლექ) -ა.ამბროლაძე- AM

ბუნებისმეტყველება I -ნ.კულიკოვა -
103

18:10 19:10

19:20 20:20

20:30 21:30

ჯგ.2. MACS-კომპიუტინგი-დისკრეტული მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-211

13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50

17:00 18:00

ქართული ენა და 
ქართველები-სემ-

ლ.ეზუგბაია-2 კვირაში 
ერთხელ-321

მსოფლიო ისტორია და 
საქართველო-

ე.ასტახიშვილი-406

INT-ენა-I- არაბული I–ი.გრძელიძე, თ. 
ქაროსანიძე–423, ჩინური-ჯგ.1-მ.ჩახაია, 

მ.ჯიბლაძე–223,  ჯგ.1 - კორეული-ნ.მიქაბერიძე-
407-1, ჯგ1.-იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–407-2

ჯგ1. MACS-კომპიუტინგი-დისკრეტული მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-211  / შენობის ინჟინ. -  ზოგადი 
ქიმია- (ლექ)  - რ.კორაშვილი- 203

School of Physics -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (ლექ) -გ.ჯორჯაძე-414

არქ- ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, ლ.შონია, 
დ.ერისთავი  -VA[A]DS101

არქ- ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, ლ.შონია, 
დ.ერისთავი  -VA[A]DS101

INT-ენა-I- არაბული I–ი.გრძელიძე, თ 
ქაროსანიძე–423,  ჩინური-ჯგ.1-მ.ჩახაია, 

მ.ჯიბლაძე–223,  ჯგ.1 -  კორეული-ნ.მიქაბერიძე-
407-1, ჯგ.1-იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–407-2,  

 ჯგ.2-   ჩინური I – მ.ჩახაია, ე. ელისაშვილი 
–227

ხელოვნება - ჯგ.1 -  ხატვის 
სტუდია I - გ.შავდია-კორპ. B-  
VA[A]DS202               /      არქ- 

ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, ლ.შონია, 
დ.ერისთავი  -VA[A]DS101

ხელოვნება - ჯგ. 1 - ხატვის 
სტუდია I - გ.შავდია-კორპ. B-  

VA[A]DS202      

ხელოვნება - ჯგ.2 - ხატვის 
სტუდია I  -  ნ.ქვრივიშვილი - 
კორპ. B-  VA[A]DS204    /არქ- 

ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, ლ.შონია, 
დ.ერისთავი  -VA[A]DS101

ხელოვნება - ჯგ. 2 - ხატვის 
სტუდია I  - კორპ. B- 

ნ.ქვრივიშვილი -  VA[A]DS204    

ჯგ.2- ინჟინერია -დისკრეტული მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-207

School of Physics -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (ლექ) -გ.ჯორჯაძე -414

 შენობის ინჟინ. -  ზოგადი ქიმია- (ლექ)  - რ.კორაშვილი- 203

მართვა   -   Libri  Magni I  (სემინარი) -  ჯგ.1-ზ.ჩხეიძე-
205

ქართული ენა და 
ქართველები -ლექცია-

ლ.ეზუგბაია-(ორ კვირაში 
ერთხელ) -AM

ლოგიკა- ლექცია - ე. კუზნეცოვი  -200

ლოგიკა- ლექცია - თ.ქოროღლიშვილი  -200

საყოველთაო მათემატიკა (ლექ)- გ.დევდარიანი - 200

მართვა- შესავალი ციფრულ ტექნოლოგიებში (ლექ)- 
ი.მღვლიაშვილი- 200

მართვა- შესავალი ციფრულ ტექნოლოგიებში 
(ლექ,სემ)- ი.მღვლიაშვილი- 200

არქიტექტურა- საყოველთაო მათემატიკა (ლექ) -  
გ.დევდარიანი - 200

16:50

INT-ენა-I-ჯგ.1 გერმანული-მ.გორგაძე-225 
ფრანგული I-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1, ესპანური-

ჯგ.1-მ.რიკელმე- (Z)(221), ჩინური I – ჯგ.2-  
მ.ჩახაია, ე.ელისაშვილი–226 

არქ -დიზაინის პროგრამები -ი.ანდრაზაშვილი -VA[A]DS001

ანთროპოლოგია - ლექცია-ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, თ.ხომერიკი -AM

ანთროპოლოგია - ლექცია- ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 
თ.ხომერიკი -AM

საახალწლო არდადეგები–30.12.2020–08.01.2021

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

ინგლ.ენა-B2-1 - ჯგ4 - ლ.მიქელაძე-412-1, გჯ.3 - ლ.ჭანტურია-412-2,  ჯგ.1 - ლ.გოკსაძე -205,   ჯგ2 - -მ.უსეინაშვილი– 418, ჯგ6 - ნ.მიქაძე -419, ჯგ7 - მ.უჩანეიშვილი-103,  ჯგ5 - მ.მითაიშვილი-403-1                           

      ინგლ.ენა-  B2-1 -   ჯგ.8 - -ლ.გოკსაძე-205, ჯგ.9 - მ.უსეინაშვილი–411, ჯგ.10 - ლ.ჭანტურია-402-1 ,  ჯგ.11 - ლ.მიქელაძე-412-1, ჯგ.12 - მ.მითაიშვილი-403-1,  ჯგ.13 - ნ.მიქაძე - 418, ჯგ.14 - მ.უჩანეიშვილი-103,

      ინგლ.ენა-  B2-1 - ჯგ.8 - ლ.გოკსაძე-205, ჯგ.9 - მ.უსეინაშვილი–411, ჯგ.10 - ლ.ჭანტურია-402-1, ჯგ.11 - -ლ.მიქელაძე-412-1,  ჯგ.12 -  მ.მითაიშვილი-403-1, ჯგ.13 - ნ.მიქაძე- 418, ჯგ.14 - მ.უჩანეიშვილი-103, 

აზროვნების მათემატიკური წესი (ლექ)-ა.ამბროლაძე -  
200 

ESM, ინჟ.-ეკონომიკის საფ.(ლექ) - თ.კუპრავა -200/ 
MACS -კომპ. მეცნ.- პროგრამირების მეთოდოლოგია 

(ლექცია) - შ ღვინეფაძე -AM
MACS -კომპ. მეცნ.- პროგრამირების მეთოდოლოგია (ლექცია) - შ ღვინეფაძე -AM

School of Physics - ლოგიკა- ლექცია - ე. კუზნეცოვი  -200       

MACS-კომპ. მეცნ.-დისკრეტული მათ.(ლექ)-ნ.ციმაკურიძე-207      / შენობის ინჟინ. -  კალკულუსი- (ლექ)  - ლ.სიგუა- 211

კომპ.მეცნ, ფიზიკა - ანთროპოლოგია -ლექცია- ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, თ.ხომერიკი -AM  /ინჟინერია-დისკრ. მათ (ლექ)-ნ.ციმაკურიძე-207        / შენობის ინჟინ. -  კალკულუსი- (სემ)  - ლ.სიგუა- 211

18:10 19:10

14:40 15:40

15:50

ქართული ენა და ქართველები -ლექცია-ლ.ეზუგბაია-(ორ კვირაში ერთხელ) -AM

მსოფლიო ისტორია და 
საქართველო-ე. 

ასტახიშვილი-303

ქართული ენა და ქართველები -ლექცია-ლ.ეზუგბაია-(ორ კვირაში 
ერთხელ) -AM

ჯგ.1- ინჟინერია -დისკრეტული მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-207 

ESM, ინჟ.-ეკონომიკის საფ.(ლექ)- თ.კუპრავა -200

ESM -  Excel-
ნ.ბოჭორიშვილი - 302

სა
მშ

აბ
ათ

ი

ESM- ლიტ.და ხელოვნება-(ლექ)-ზ.ჩხეიძე -AM

ლიტ.და ხელოვნება-(ლექ)-ზ.ჩხეიძე -AM

არქიტექტ.-საყოველთაო მათ.(სემ)  ნ.ჭელიძე -309

ESM -Excel- ვ.ქელბაქიანი  - 
301

აზროვნების მათ.წესი(სემ)  
ნ.მაჭავარიანი -208

ბუნებისმეტყველება I -ვ.ბერეჟიანი-
206

ESM, ინჟ.-ეკონომიკის საფ.(ლექ)-ზ.გელაშვილი-
200

ESM-Excel-
ნ.ბოჭორიშვილი   -302

მსოფლიო ისტორია 
და საქართველო -

ე.ასტახიშვილი -406

ქართული ენა და ქართველები -სემინარი-ლ.ეზუგბაია-(ორ 
კვირაში ერთხელ) -415

მართვის გარდა- ლიტ.და ხელოვნება-(ლექ)-ზ.ჩხეიძე -
AM

აზროვნების მათემატიკური წესი (ლექ) -ა.ამბროლაძე-AM

MACS -  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    

ESM, ინჟ.-ეკონომიკის საფ.(ლექ)-ბ.გელიტაშვილი- AM
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ო
რ

შა
ბა

თ
ი

ინგლ.ენა-B2-1 - ჯგ4 - ლ.მიქელაძე-412-1, გჯ.3 - ლ.ჭანტურია-412-2,  ჯგ.1 - ლ.გოკსაძე -205,   ჯგ2 - -მ.უსეინაშვილი– 418, ჯგ6 - ნ.მიქაძე -419, ჯგ7 - მ.უჩანეიშვილი-103,  ჯგ5 - მ.მითაიშვილი-403-1                           
აზროვნების მათემატიკური წესი (ლექ)-ა.ამბროლაძე -  

200 10:00 11:00
აზროვნების 
მათ.წესი(სემ) 

ნ.მაჭავარიანი- 211

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ) - გ.არაბიძე 

-207

ბუნებისმეტყველება I -
ვ.ბერეჟიანი -204

ბუნებისმეტყველება I -
ნ.კულიკოვა -206

აზროვნების მათ.წესი(სემ)  ა.წაქაძე -
208

11:10 12:10
ლოგიკა- სემ - 
ე.კუზნეცოვი - 207

ბუნებისმეტყველება I -
ვ.ბერეჟიანი -204

ბუნებისმეტყველება I -
ნ.კულიკოვა-206

აზროვნების მათემატიკური 
წესი (ლექ)-ა.ამბროლაძე -
AM

აზროვნების მათ.წესი(სემ)  
ა.წაქაძე -208

12:20 13:20
ბუნებისმეტყველება I -

ვ.ბერეჟიანი -204

აზროვნების 
მათემატიკური წესი 

(ლექ)-ა.ამბროლაძე -200

ბუნებისმეტყველება I -
ნ.კულიკოვა-206

აზროვნების 
მათემატიკური წესი 

(ლექ)-ა.ამბროლაძე -200

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  ა.წაქაძე -

208

17:00 18:00

18:10 19:10

10:00 11:00

ანთროპოლოგია - 
სემ- 

ა.მგელაძე,დ.ჩუბინი
ძე, თ.ხომერიკი -409

 არქიტექტურა - საყოველთაო 
მათემატიკა- ნ.ჭელიძე - 208

არქიტექტურა - საყოველთაო 
მათემატიკა- ნ.ჭელიძე - 208  /  

ჯგ. 1- ხელოვნება-
ანთროპოლოგია - სემ- 
ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 

თ.ხომერიკი -409

ქართული ენა და 
ქართველები-სემ-

ლ.ეზუგბაია-2 კვირაში 
ერთხელ-206

11:10 12:10

ქართული ენა და 
ქართველები-სემ-

ლ.ეზუგბაია-2 კვირაში 
ერთხელ-206

ლოგიკა- სემ - 
თ.ქოროღლიშვილი - 

203

ჯგ.1 - ხელოვნ- 

ანთროპოლოგია -
ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 

თ.ხომერიკი -409  

ჯგ. 2- არქიტ- 

ანთროპოლოგია -
ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 

თ.ხომერიკი -409  

საყოველთაო მათემატიკა- 
ნ.ჭელიძე - 208

12:20 13:20
ანთროპოლოგია - სემ- 
ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძ

ე, თ.ხომერიკი -409

ქართული ენა და 
ქართველები-სემ-

ლ.ეზუგბაია-2 
კვირაში ერთხელ-206

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)ნ.მაჭავარიანი-

403-1

ESM, ინჟ.-ეკონ. საფ. (სემ)- 
ზ.გელაშვილი -203

აზროვნების 
მათემატიკური წესი 
(ლექ)-ა.ამბროლაძე- 200

აზროვნების მათ.წესი(სემ) - 
ნ.ჭელიძე -208

13:30 14:30

ხელოვნება-ხელოვნება-
შესავალი თანამედროვე 
ხელოვნებაში (ლექ,სემ)- 

ი.პოპიაშვილი- 211        /  არქ- 

ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, 

ლ.შონია,დ.ერისთავი-
VA[A]DS101

ხელოვნება-შესავალი 
თანამედროვე ხელოვნებაში 

(ლექ,სემ)- ი.პოპიაშვილი-211       
/   არქ- ხატვის სტუდია-

ს.მირზიაშვილი, 
ლ.შონია,დ.ერისთავი-

VA[A]DS101

ქართული ენა და 
ქართველები-სემ-

ლ.ეზუგბაია-2 კვირაში 
ერთხელ-206

მართვა- ეკონ.საწ(სემ)  
თ.კუპრავა -203

MACS -კომპ.მეცნ. - 
პროგრამირების 
მეთოდოლოგია (ლექცია) - 
შ ღვინეფაძე -AM      

ESM, ინჟ.-ეკონ.საწ(სემ)  
თ.კუპრავა -203 / MACS -

კომპ.მეცნ. - 

პროგრამირების 
მეთოდოლოგია 

(ლექცია) - შ ღვინეფაძე - 
AM  

17:00 18:00

18:10 19:10

შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში -სემ - 
თ.ირემაშვილი-415

მსოფლიო ისტორია და 
საქართველო -

ე.ასტახიშვილი -406

ხელოვნება - ჯგ.2 -  - ხატვის 
სტუდია   -ნ.ქვრივიშვილი-

კორპ. B-  VA[A]DS204   /   არქ -
დიზაინის პროგრამები -

ი.ანდრაზაშვილი - 
VA[A]DS001

შესავალი სამოქალაქო სამართალში -ლექცია- 
ქ.კობახიძე -321

14:40 15:40

15:50 16:50

ხუ
თ

შბ
ათ

ი

ინგლ.ენა-  ჯგ.1-  B1-1 - ლ.მიქელაძე -411

აზროვნების მათემატიკური წესი (ლექ)-ა.ამბროლაძე -200

 ინგლ.ენა-  ჯგ.1- B1-1 - ლ.მიქელაძე - 227

ინჟ.-დისკრეტ.მათ.(ლექ)-ნ.ციმაკურიძე-420   /    შენობის ინჟინ. -  კალკულუსი- (ლექ)  - ლ.სიგუა- 208

ჯგ. 1 MACS-კომპ.-დისკრეტ. მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-219

School of Physics -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (სემ) -ზ.ოსმანოვი- 412-1

       ინგლ.ენა-  B2-1 -    ჯგ.8 - ლ.გოკსაძე-227,  ჯგ.9 - მ.უსეინაშვილი–226,  ჯგ.30 - ლ.ჭანტურია-402-1,  ჯგ.12 - მ.მითაიშვილი  -412-2,    ჯგ.11 - ლ.მიქელაძე-402-2,   ჯგ.13 - ნ.მიქაძე-223,   ჯგ.14 - მ.უჩანეიშვილი-
411, 

მსოფლიო ისტორია და 
საქართველო -

ე.ასტახიშვილი -406

School of Physics -   ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები (სემ) - ზ.ოსმანოვი -412-1

   ინგლ.ენა-  B2-1 -   ჯგ.8 - ლ.გოკსაძე-227,  ჯგ.9 - მ.უსეინაშვილი–226,  ჯგ.10 - ლ.ჭანტურია-402-1,  ჯგ.12 - მ.მითაიშვილი  -412-2,     ჯგ.11 - ლ.მიქელაძე-402-2,   ჯგ.13 - ნ.მიქაძე-223,  ჯგ.14 - მ.უჩანეიშვილი-411,

სამართლის საფუძვლები (ლექ)– გ.მშვენიერაძე, 
დ.სულაქველიძე, ა.ჭაია 200

INT-ენა-I- არაბული–ი.გრძელიძე, თ.ქაროსანიძე 
–423,  ჯგ.1- ჩინური-მ. ჩახაია. მ.ჯიბლაძე –223,   

ჯგ.1 - კორეული-ნ.მიქაბერიძე-407-1, ჯგ1.-
იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–407-2,  

ინჟინერია-კალკულუსი  I (ლექ)-ლ.სიგუა-420        /შენობის ინჟინ. -  ჯგ.1-ზოგადი ქიმია (ლაბ)- მ.ფრუიძე-104

ჯგ.1-  ინჟ.-დისკრეტ.მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-420   / შენობის ინჟინ. -  კალკულუსი- (სემ)  - ლ.სიგუა- 
208

 შენობის ინჟინ. -  კალკულუსი- (სემ)  - ლ.სიგუა- 208

MACS -კომპ.- 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,  /                  ჯგ.2 -ინჟ.-დისკრეტ.მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-
217  /  შენობის ინჟინ. -  ჯგ.1-ზოგადი ქიმია (ლაბ)- მ.ფრუიძე-104

არქიტექ. - არქიტექტურის ისტორია I- დ.ბოსტანაშვილი-  
309

2 სთ - მართვა   -   Libri  Magni I  (სემინარი) -  ჯგ.2-
ზ.ჩხეიძე-103

ხელოვნება-შესავალი თანამედროვე ხელოვნებაში (ლექ,სემ)- 
ი.პოპიაშვილი- 211

INT-ენა-I- არაბული– ი.გრძელიძე, თ. 
ქაროსანიძე –423,  ჯგ.1- ჩინური-მ.ახაია, 

მ.,ჯიბლაძე –223,    ჯგ.1 - კორეული-
ნ.მიქაბერიძე-407-1, ჯგ.1-

იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–407-2, 

არქ- ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, 

ლ.შონია,დ.ერისთავი-
VA[A]DS101

ხელოვნება - ჯგ1. - ხატვის 
სტუდია-  გ.შავდია-კორპ. B-  

VA[A]DS202 /არქ- ხატვის 
სტუდია-ს.მირზიაშვილი, 

ლ.შონია,დ.ერისთავი-
VA[A]DS101

არქ- ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, 

ლ.შონია,დ.ერისთავი-
VA[A]DS101

ხელოვნება - ჯგ. 2 - ხატვის 
სტუდია   -ნ.ქვრივიშვილი-

კორპ. B-  VA[A]DS204     /არქ- 

ხატვის სტუდია-
ს.მირზიაშვილი, ლ.შონია, 
დ.ერისთავი  -VA[A]DS101

ხელოვნება - ჯგ.1 -ხატვის 
სტუდია I-  გ.შავდია-კორპ. B-  

VA[A]DS202  /  არქ -
დიზაინის პროგრამები -

ი.ანდრაზაშვილი - 
VA[A]DS001 

  ინგლ.ენა- ჯგ.1-  B1-1 - ლ.მიქელაძე - 227   

MACS -კომპ.მეცნ. - პროგრამირების მეთოდოლოგია (ლექცია) - შ ღვინეფაძე - AM

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

ლიტ.და ხელოვნება-
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -307-1

INT-ენა-I-არაბული– ი. გრძელიძე, 
თ.ქაროსანიძე–423, ჯგ.1- ჩინური-მ.ჩახაია, 

მ.ჯიბლაძე–223, ჯგ.1 - კორეული-ნ.მიქაბერიძე -
407-1, იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–407-2, ფრანგული 

I-ჯგ.1-ზ.თორია-103  

ლოგიკა- სემ - 
თ.ქოროღლიშვილი - 206

შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში -სემ - 
თ.ირემაშვილი-415 

ლოგიკა- სემ - 
თ.ქოროღლიშვილი - 

206

ლიტ.და ხელოვნება-
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -307-1

ინჟინერია-კალკულუსი I (სემ) -ლ.სიგუა-420 ჯგ2. MACS-კომპიუტინგი-დისკრეტული მათ.(სემ)-ნ.ციმაკურიძე-219

 შენობის ინჟინ. -    შესავალი შენობის სისტემების ინჟინერიაში - ლექ   - მ.სონდერსი -415

ინჟინერია -კალკულუსი I (სემ)-ლ.სიგუა-420

18:10-დან 2 სთ.-ჯგ-2 B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-2,  ჯგ. 4- B1-1- ნ.მიქაძე-402-1.     

 შენობის ინჟინ. -    შესავალი შენობის სისტემების ინჟინერიაში - სემ  - მ.სონდერსი -415

INT-ენა-I-არაბული– ი. გრძელიძე, 
თ.ქაროსანიძე–423,  ჯგ.1- ჩინური-მ.ჩახაია, 

მ.ჯიბლაძე–223,  ჯგ.1 - კორეული-ნ.მიქაბერიძე  
-407-1, იაპონური–ქ.ჩიკვაიძე–407-2, 

ფრანგული I-ჯგ.1-ზ.თორია-103,   14:40- 

ესპანური I-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-417, 14:40-

გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-306

ხელოვნება-ანატომიის საფუძვლები(ლექ)- ც.გოლეთიანი-204

არქიტექ. - არქიტექტურის ისტორია I- დ.ბოსტანაშვილი- 309

გერმანული I-ჯგ.1-მ.გორგაძე-306,  ესპანური I-
ჯგ.1-ქ.გუნიავა -417 

ხელოვნება-ანატომიის საფუძვლები(სემ)- ც.გოლეთიანი-204

ჯგ.3-B1-1 -  მ. მითაიშვილი -412-1,  18:10-დან 2 სთ.-ჯგ-2 B1-1 - ჯგ.2-B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-
412-2, ჯგ.4- B1-1 - ნ.მიქაძე-402-1

MACS-კომპიუტინგი-დისკრეტული მათ.(ლექ)-ნ.ციმაკურიძე-219   /  შენობის ინჟინ. -  ზოგადი ქიმია- (სემ)  - რ.კორაშვილი- 208

School of Physics -ლოგიკა- სემ ჯგ2. - ე.კუზნეცოვი - 204, ლოგიკა- სემ ჯგ1. თ.ქოროღლიშვილი - 206

ინჟინერია-კალკულუსი  I (ლექ)-ლ.სიგუა-420

მართვა- Libri   Magni  I 
(სემინარი) -ჯგ.3- 

ზ.ჩხეიძე-205

ჯგ.3-B1-1 -  მ. მითაიშვილი -412-1,  18:10-დან 2 სთ.-ჯგ-2 
B1-1 - ჯგ.2-B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-2,  ჯგ.4-B1-1 - 

15:50 16:50

13:30 14:30

არქიტექტურა-საყოველთაო მათემატიკა (ლექ)-გ.დევდარიანი -
200

14:40 15:40

ინგლ.ენა-B2-1 - ჯგ.4 - ლ.მიქელაძე-414, ჯგ3. - ლ.ჭანტურია-402-1,  ჯგ.1 - ლ.გოკსაძე -205,  ჯგ.2 -  მ.უსეინაშვილი– 412-2, ჯგ.6 - ნ.მიქაძე -419, ჯგ.7 - მ.უჩანეიშვილი-103, ჯგ.6 - მ.მითაიშვილი-412-1                                      

სამართლის საფუძვლები (ლექ)– გ.მშვენიერაძე, 
დ.სულაქველიძე, ა.ჭაია -200

არქიტექ. - არქიტექტურის ისტორია I- დ.ბოსტანაშვილი- 309 ჯგ3.-B1-1 -  მ. მითაიშვილი -412-1,  18:10-დან 2 
სთ.-ჯგ-2 B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-2 , ჯგ.4-B1-1 - 

ნ.მიქაძე-402-1

ინგლ.ენა-B2-1 -ჯგ.4 - ლ.მიქელაძე-414, ჯგ.3 - ლ.ჭანტურია-402-1,  ჯგ.1 - ლ.გოკსაძე -205,   ჯგ.2 - მ.უსეინაშვილი– 412-2,  ჯგ.6 - ნ.მიქაძე -227, ჯგ.7 - მ.უჩანეიშვილი-103, ჯგ.6 - მ.მითაიშვილი-412-1                                  

აზროვნების მათემატიკური წესი (ლექ)-ა.ამბროლაძე -
AM

 ინგლ.ენა-  ჯგ.1- B1-1 - ლ.მიქელაძე -411

საყოველთაო მათემატიკა (ლექ)- გ.დევდარიანი - 200

ლოგიკა- სემ - ე.კუზნეცოვი - 
204



დ
ღ
ე

იწყება
მთავრდე

ბა ჯგ.20-1  ჯგ.20-2 ჯგ.20-3 ჯგ.20-4    ჯგ.20-5   ჯგ.20-6  ჯგ.20-7  ჯგ.20-8 ჯგ.20-9  ჯგ.20-10 ჯგ.20-11  ჯგ.20-12  ჯგ.20-13  ჯგ.20-14  ჯგ.20-15  ჯგ.20-16 

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

ინგლ.ენა-B2-1 - ჯგ4 - ლ.მიქელაძე-412-1, გჯ.3 - ლ.ჭანტურია-412-2,  ჯგ.1 - ლ.გოკსაძე -205,   ჯგ2 - -მ.უსეინაშვილი– 418, ჯგ6 - ნ.მიქაძე -419, ჯგ7 - მ.უჩანეიშვილი-103,  ჯგ5 - მ.მითაიშვილი-403-1                           
აზროვნების მათემატიკური წესი (ლექ)-ა.ამბროლაძე -  

200 9:00 10:00

9:00-ESM-ბიზნ. 
საფუძვლები-ლექ 
–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბის
იეშვილი-AM

9:00-ESM-ბიზნ. 
საფუძვლები-ლექ 
–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბისიე
შვილი-AM

9:00-ESM-ბიზნ. საფუძვლები-ლექ 
–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბისიეშვილი-

AM

10:00 11:00
ESM, ინჟ.-ეკონ. საფ. (სემ)- 

თ.კუპრავა -413-1
ბუნებისმეტყველება I -
ვ.ბერეჟიანი-406

10:00-ESM-ბიზნ. 
საფუძვლები-ლექ 
–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბი
სიეშვილი-AM

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ) - გ.არაბიძე 

-414

10:00-ESM-ბიზნ. 
საფუძვლები-ლექ 

–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბი
სიეშვილი-AM

ESM, ინჟ.-ეკონ. საფ. (სემ)- 
ბ.გელიტაშვილი-403-1

11:10 12:10
სამართ.საფ (სემ) - 
ე.მარიკაშვილი, 
ე.ჯანელიძე-218

ლოგიკა- სემ - 
ე.კუზნეცოვი -204

ანთროპოლოგია - სემ- 
ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე

, თ.ხომერიკი -207

 ხელოვნ. ანატომიის 
საფუძვლები(პრაქ)- 
ც.გოლეთიანი-211

ხელოვნება-ანატომიის 
საფუძვლები(პრაქ)- 
ც.გოლეთიანი-211

მართვა-ეკონ.საწ(სემ) -  
თ.კუპრავა -413-1

11:00-ESM-ბიზნ. 
საფუძვლები-ლექ 
–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბისი
ეშვილი-AM

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ) - გ.არაბიძე 

-414

ბუნებისმეტყველება I -
ნ.კულიკოვა -206

11:00-ESM-ბიზნ. 
საფუძვლები-ლექ 
–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბის
იეშვილი-AM

ESM, ინჟ.-ეკონ.საწ(სემ) - 
თ.კუპრავა  -413-1

11:00-ESM-ბიზნ. 
საფუძვლები-ლექ 
–დ.მარკოზაშვილი,გ.ბის
იეშვილი-AM

ბუნებისმეტყველება I -
ვ.ბერეჟიანი-406

აზროვნების მათ.წესი(სემ)  ა.წაქაძე -
212

12:20 13:20
სამართ.საფ (სემ) -  

ე.მარიკაშვილი,ე.ჯანელ
იძე -218

ლიტ.და ხელოვნება-
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -207

ხელოვნება-ანატომიის 
საფუძვლები(პრაქ)- 
ც.გოლეთიანი-211

ხელოვნება- ანატომიის 
საფუძვლები(პრაქ)- 
ც.გოლეთიანი-211

საყოველთაო მათ(სემ) -
გ.არაბიძე-414

13:30 14:30
ბუნებისმეტყველება I -
ნ.კულიკოვა -203

ESM-ლიტ.და ხელოვნება-
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -207

ESM-ლიტ.და 
ხელოვნება-(სემ)-
ზ.ჩხეიძე -207

ESM, ინჟ.-ეკონ. საფ. (სემ)- 
ზ.გელაშვილი -403-1

ESM-ლიტ.და ხელოვნება-
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -207

ESM, ინჟ.-ეკონ. საფ. (სემ)- 
თ.კუპრავა -408

აზროვნების 
მათ.წესი(სემ)  ა.წაქაძე -

414

ESM-ლიტ.და ხელოვნება-(სემ)-
ზ.ჩხეიძე -207

14:40 15:40
ანთროპოლ.- სემ- 
ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე
, თ.ხომერიკი -203

ლიტ.და ხელოვნება-
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -207

ჯგ.2 - არქიტექ -ანთროპოლ.- 
სემ- ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 

თ.ხომერიკი -203

ESM- ლიტ.და ხელოვნება-
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -207   / 
შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-

ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-117

შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-

ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-117

აზროვნების მათ.წესი(სემ)  
ა.წაქაძე -414       /        

შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-
ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 

მ.ფრუიძე-117

ESM, ინჟ.-ეკონ. საფ. (სემ)- 
ბ.გელიტაშვილი -408.        
/      შენობის ინჟინ-  
ჯგ.2-ზოგადი ქიმია 

(ლაბ)- მ.ფრუიძე-117

ინჟინერია-კალკულუსი  I (სემ)-
ლ.სიგუა-211      /         შენობის 

ინჟინ-  ჯგ.2-ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-117

15:50 16:50

ინჟინერია-კალკულუსი  I 
(სემ)-ლ.სიგუა-211 / 
კომპ.მეცნ,ფიზიკა -
ანთროპოლოგია -

ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 
თ.ხომერიკი -203.  /.   

შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-
ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 

მ.ფრუიძე-104

კომპ.მეცნ,ფიზიკა -
ანთროპოლოგია -

ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 
თ.ხომერიკი -203.     /.     
შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-
ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 

მ.ფრუიძე-104

კომპ.მეცნ,ფიზიკა -
ანთროპოლოგია -

ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 
თ.ხომერიკი -203.      /.     
შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-

ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-104

ESM-ლიტ.და 
ხელოვნება-(სემ)-
ზ.ჩხეიძე -207 /   

კომპ.მეცნ,ფიზიკა -
ანთროპოლოგია -

ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, 
თ.ხომერიკი -203.      /.       
შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-
ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 

მ.ფრუიძე-104

         ინჟინერია-
კალკულუსი  I (სემ)-
ლ.სიგუა-211          /.       
შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-
ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-104

ESM-ლიტ. ხელოვნ. -
(სემ)-ზ.ჩხეიძე -207 / 
შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-
ზოგადი ქიმია (ლაბ)- 
მ.ფრუიძე-104 /ინჟ-

კალკულუსი  I (სემ)-
ლ.სიგუა-211 

17:00 18:00
აზროვნების 
მათ.წესი(სემ) 

ნ.მაჭავარიანი- 322

18:10 19:10

19:20 20:20

20:30 21:30

12:20 13:20

13:30 14:30
ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-

1-  ნ.მიქაძე-103,  ჯგ.2 - 
B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-

14:40 15:40

ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-
1-  ნ.მიქაძე-103,  ჯგ.2-
B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-

412-1             

15:50 16:50

17:00 18:00

18:10 19:10

პა
რ

ას
კე

ვი

კომპ.მეცნ,ფიზიკა -ანთროპოლოგია -ა.მგელაძე,დ.ჩუბინიძე, თ.ხომერიკი -203

ჩინური I -ჯგ.2– მ.ჩახაია, ე.ელისაშვილი –226

INT-ენა-I-არაბული– ი. გრძელიძე, 
თ.ქაროსანიძე–423,    ჯგ.1- ჩინური-მ.ჩახაია, 

მ.ჯიბლაძე –223, ჯგ1.- იაპონური– 
ქ.ჩიკვაიძე–407-2, ჯგ.1 -კორეული-ნ.მიქაბერიძე  

-407-1, ფრანგული-ჯგ.1-ზ.თორია- 402-1, 
ესპანური I-ჯგ.1-ქ.გუნიავა-402-2 ,  გერმანული-

ჯგ.1-მ.გორგაძე -205 

მსოფლიო ისტორია და 
საქართველო-ე.ასტახიშვილი -

406

ჯგ.2 - არქიტექ- მსოფლიო 
ისტორია და საქართველო-

ე.ასტახიშვილი -406         

სამართ.საფ (სემ) - 
ე.მარიკაშვილი,ე.ჯანელიძე-

218 ESM-Excel-ბიზნესისთვის- 
ც.მიგრიაული -301 

ESM-Excel-ბიზნესისთვის- 
ც.მიგრიაული -301

 ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-1-  ნ.მიქაძე-103,   ჯგ.2-B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-1             
ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-1-  ნ.მიქაძე-103, ჯგ.2 - B1-1-

მ.უჩანეიშვილი-412-1             

ESM-Excel- ვ.ქელბაქიანი-
302

16:40-17:40- ჯგ2. - -ESM-ბიზნ. საფ-სემ-დ.მარკოზაშვილი,  გ.ბისიეშვილი - 200  

ESM-Excel-ბიზნ.-თვის-
ნ.ქელბაქიანი-302

17:40-18:40 - ჯგ.3 - ESM-ბიზნ. საფ-სემ-
დ.მარკოზაშვილი,  გ.ბისიეშვილი  - 200

ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-1-  ნ.მიქაძე-103,  ჯგ.2-B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-1             15:40-16:40-ჯგ. 1-ESM-ბიზნ. საფ-სემ-დ.მარკოზაშვილი,  გ.ბისიეშვილი -200

ჩინური I -ჯგ.2– მ.ჩახაია, ე.ელისაშვილი -419

ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-1-  ნ.მიქაძე-103,  ჯგ.3-  
B1-1 -   მ. მითაიშვილი -411, ჯგ2.-B1-1 - 

მ.უჩანეიშვილი-412-1             
ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-1-  ნ.მიქაძე-103, ჯგ.3- B1-1 -მ. მითაიშვილი -411, ჯგ2.B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-1             

ინგლისური ენა -გჯ.4 B1-1-  ნ.მიქაძე-103,  ჯგ.1- B1-1 -   ლ.მიქელაძე -411, ჯგ.2-B1-1 - მ.უჩანეიშვილი-412-1             

ინგლ.ენა-B2-1 - ჯგ.4 - ლ.მიქელაძე-412-1, ჯგ.5 - მ.მითაიშვილი-227, ჯგ.3 - ლ.ჭანტურია-422,  ჯგ.1 - ლ.გოკსაძე -412-2,   ჯგ.2 - მ.უსეინაშვილი– 223, ჯგ.6 - ნ.მიქაძე -304, ჯგ.7 - მ.უჩანეიშვილი-226                                        

ჯგ.1 -ხელოვნ.- მსოფლიო 
ისტორია და საქართველო-

ე.ასტახიშვილი -406

მსოფლიო ისტორია და 
საქართველო-

ე.ასტახიშვილი -406

ჩინური I -ჯგ.2– მ.ჩახაია, ე. ელისაშვილი –226

სამართ.საფ (სემ) -  
ე.მარიკაშვილი, 
ე.ჯანელიძე -218

10:00 11:00

11:10 12:10

შა
ბა

თ
ი

       ინგლ.ენა-  B2-1 -   ჯგ.8 - ლ.გოკსაძე-412-2,  ჯგ.9 - მ.უსეინაშვილი–223, ჯგ.10 - ლ.ჭანტურია-422,  ჯგ.12 - მ.მითაიშვილი-227,     ჯგ.11 - ლ.მიქელაძე-412-1,  ჯგ.13 - ნ.მიქაძე-304,  ჯგ.14 - მ.უჩანეიშვილი-226

ინჟინერია-კალკულუსი  I (სემ)-ლ.სიგუა-313        /    შენობის ინჟინ-  ჯგ.2-
ზოგადი ქიმია (ლაბ)- მ.ფრუიძე-117

 ჯგ.20-15- ESM- ლიტ.და ხელოვნება-(სემ)-ზ.ჩხეიძე -207  /   
ჯგ.-20-15- ინჟინერია-კალკულუსი  I (სემ)-ლ.სიგუა-211 / 

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

ინგლ.ენა-B2-1 - ჯგ.4 - ლ.მიქელაძე-411, ჯგ.5 - მ.მითაიშვილი-417, ჯგ.3 - ლ.ჭანტურია-402-2,  ჯგ.1 - ლ.გოკსაძე -315,   ჯგ.2 - მ.უსეინაშვილი– 223, ჯგ.6 - ნ.მიქაძე -227, ჯგ.7 -  მ.უჩანეიშვილი-205                                 


