
ფიზიკის  სკოლა (PhS)
მეცადინეობათა განრიგი  

V  სემესტრი    III  კურსი   

2020/21 სასწ.წელი     07.09.2020-26.12.2020
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იწყება მთავრდება ჯგ. 18-6

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20 რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (ლექ) დ.გაბელაია-420

13:30 14:30 ფიზიკა-4- ოპტიკა, ფარდობითობის სპეციალური თეორია(ლექ)-ზ.ოსმანოვი-215

14:40 15:40         ფიზიკა-4- ოპტიკა, ფარდობითობის სპეციალური თეორია(სემ)-ზ.ოსმანოვი-215     

15:50 16:50 გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა- ლექ - ე.ციგრიაშვილი- 217                  

17:00 18:00
თეორიული მექანიკა (სემ) -  ვ.ბერეჟიანი-215   /.  გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა- სემ- ე.ციგრიაშვილი- 217  /  გამეორება- ჯგ.1- 

ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-203

18:10 19:10

10:00 11:00 ფსიქოლოგია- (ლექ) - გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ა. გაბესკირია -  113

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50 გამეორება-ჯგ.2- ფინ.აღრიცხვა- ლექ- გ. ბისიეშვილი - 313  

17:00 18:00 გამეორება-ფინ.აღრიცხვა-ჯგ.2-1- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313   /   გამეორება- ჯგ.2- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-207

18:10 19:10

19:20 20:20

10:00 11:00 ფიზიკა-4- ოპტიკა, ფარდობითობის სპეციალური თეორია(ლექ)-ზ.ოსმანოვი-215

11:10 12:10
12:20 13:20
13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50 გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- ლექ-  გ. ბისიეშვილი - 313  

17:00 18:00

18:10 19:10  მონაცემთა ბაზები-ლექ-  დ.ცხონდია   -  217
19:20 20:20 მონაცემთა ბაზები-სემ   - ჯგ.1- დ.ცხონდია - 217, ჯგ.2-  ნ.კვიციანი  - 103

20:30 21:30 მონაცემთა ბაზები-სემ  - ჯგ.3  -ნ.კვიციანი  - 103 

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20  გამეორება-ფინ.აღრიცხვა- ლექ - ე.ციგრიაშვილი- 217                   
13:30 14:30 თეორიული მექანიკა (სემ) -  ვ.ბერეჟიანი-215              
14:40 15:40

გამეორება- ჯგ.2-1- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313 
17:00 18:00 გამეორება- ჯგ.2-1- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313
18:10 19:10

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30 ფსიქოლოგია- (სემ) - გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ა. გაბესკირია - 420

14:40 15:40 ჯგ.1-ფარდობითობის სპეციალური თეორია(ლაბ)- ე.კიზირია- 115, 

ჯგ.2-ფარდობითობის სპეციალური თეორია(ლაბ)- ე.კიზირია- 115, 
 გამეორება- ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,   გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313    

ჯგ.3- რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) -ე.კუზნეცოვი-417
 გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,  გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313 

ჯგ.3-რაოდენობრივი და სივრცობრივი აზრ.წესი (სემ) -ე.კუზნეცოვი-417 

18:10 19:10

19:20 20:20
20:30 21:30
10:00 11:00
11:10 12:10
12:20 13:20
13:30 14:30
14:40 15:40 თეორიული მექანიკა (ლექ) - გ.ჯორჯაძე - 412-2 (Z)  
15:50 16:50 თეორიული მექანიკა (ლექ) - გ.ჯორჯაძე - 412-2 (Z)  
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ტენზორული ანალიზი ფიზიკაში (ლექ,სემ) - ა.როგავა-215

ფიზიკა-4- ოპტიკა, ფარდობითობის სპეციალური თეორია(სემ)-ზ.ოსმანოვი- 215

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

16:50

კომპლექსური ცვლადის თეორია (სემ) - დავ. კაპანაძე  -217

ტენზორული ანალიზი ფიზიკაში (ლექ,სემ) - ა.როგავა-215

კომპლექსური ცვლადის თეორია (ლექ) - დავ. კაპანაძე -318
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