
კომპიუტერული მეცნიერებები
მეცადინეობათა განრიგი  

V  სემესტრი    III  კურსი   

2020/21 სასწ.წელი     07.09.2020-26.12.2020
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ჯგ. 18-7

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20 გამეორება/არჩევითები - მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები -ლექ-ზ.გამეზარდაშვილი-203 / რაოდენობრივი და სივრცობრივი 
აზრ.წესი (ლექ) დ.გაბელაია-420

13:30 14:30 გამეორება/არჩევითები - მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები -ლექ-ზ.გამეზარდაშვილი-203 

14:40 15:40 გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-227,   

15:50 16:50               გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-227,     იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე –324, 2 სთ - ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-315       

17:00 18:00 იაპონური III -  ჯგ.2-მ.კოხრეიძე –324   /   გამეორება- ჯგ.1- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-203

18:10 19:10 გამოყენებითი სტატისტიკა - ლექ - ნ. მაჭავარიანი - 403-1

19:20 20:20 გამოყენებითი სტატისტიკა - სემ - ნ. მაჭავარიანი - 403-1

20:30 21:30

10:00 11:00 პროგრამირების პარადიგმები-ლექ-გ.ლეკვეიშვილი- 420

11:10 12:10 პროგრამირების პარადიგმები-სემ- ი.მღვდლიაშვილი -225, გ.ცუცხაშვილი-205     

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50

17:00 18:00 პრობლემების გადაჭრის მეთოდები მათემატიკაში - ლექ  -გ.არაბიძე - 212    /გამეორება- ჯგ.2- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-207

18:10 19:10 პრობლემების გადაჭრის მეთოდები მათემატიკაში - სემ -გ.არაბიძე - 212   

19:20 20:20

20:30 21:30

10:00 11:00     ხელოვნური ინტელექტი (ლექ) - ც. ტაბიძე - (Z) (405)

11:10 12:10     ხელოვნური ინტელექტი (სემ) - ც. ტაბიძე - (Z) (405)

12:20 13:20

13:30 14:30 ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-227

14:40 15:40 იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422 , ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-227, გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-413-2      

15:50 16:50 ჯგ.1 ფიზიკა-(სემ)- ზ.ოსმანოვი -413-1   /იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422,  გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-413-2

17:00 18:00 ჯგ.1 ფიზიკა-(სემ)- ზ.ოსმანოვი -413-1  / ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-402-1,   

18:10 19:10 მონაცემთა ბაზები-ლექ-  დ.ცხონდია   -  217

19:20 20:20 ვებ.პროგრამირება (Java Script) -ლექ-ო.ჩეკურიშვილი - 204     /მონაცემთა ბაზები-სემ   - ჯგ.1- დ.ცხონდია - 217, ჯგ.2-  ნ.კვიციანი  - 103

20:30 21:30 ვებ.პროგრამირება (Java Script)-  სემ-ო.ჩეკურიშვილი - 204     /მონაცემთა ბაზები-სემ  - ჯგ.3  -ნ.კვიციანი  - 103 

21:40 22:40 ვებ.პროგრამირება (Java Script)-  სემ-ო.ჩეკურიშვილი - 204     

10:00 11:00  პროგრამირების პარადიგმები-ლექ-გ.ლეკვეიშვილი -420

11:10 12:10 პროგრამირების პარადიგმები-სემ- ი.მღვდლიაშვილი -103, გ.ცუცხაშვილი-218

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50

17:00 18:00 პრობლემების გადაჭრის მეთოდები მათემატიკაში - ლექ  - გ.არაბიძე - 408   / იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, 

18:10 19:10                 პრობლემების გადაჭრის მეთოდები მათემატიკაში - სემ  - გ.არაბიძე- 408      /  იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, 

19:20 20:20 გამოყენებითი სტატისტიკა - ლექ - ნ. მაჭავარიანი - 402-2

20:30 21:30 გამოყენებითი სტატისტიკა - სემ - ნ. მაჭავარიანი - 402-2

10:00 11:00     ხელოვნური ინტელექტი (ლექ) - ც. ტაბიძე - (Z) (405)

11:10 12:10     ხელოვნური ინტელექტი (სემ) - ც. ტაბიძე - (Z) (405)

12:20 13:20
13:30 14:30

14:40 15:40 გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-418

15:50 16:50
 ჯგ.2 ფიზიკა-(სემ)- ზ.ოსმანოვი -411    /გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-418   /  ჯგ.3-რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) 

-ე.კუზნეცოვი-417 

17:00 18:00
 ჯგ.2 ფიზიკა-(სემ)- ზ.ოსმანოვი -411    / ჯგ.3-რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) -ე.კუზნეცოვი-417    / ფრანგული I-ჯგ.2-

მ.გომელაური-421
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თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ფიზიკა-(ლექ)- ზ.ოსმანოვი -413-1

კომპიუტერულ მეცნიერებათა და მათემატიკის  სკოლა (MACS)
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გაძლიერებული ალგორითმები 2-5   - ზ.გამეზარდაშვილი - ჩატარდება კვირაობით - 15:50-ზე -212

მანქანური სწავლება - ლექ-კ.ნატროშვილი - (Z) (419)
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იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422 
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მანქანური სწავლება  - სემ -ა.ლომაძე  -410

მობილური აპლიკაციების ინჟინერია (iOS) -ლექ,სემ - ს. ხუციშვილი -413-1

გამეორება/არჩევითები - მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები -სემ- ზ. გამეზარდაშვილი -224


