
სასწავლო კურსი

დ
რ

ო

აუ
დ

ი

ტ პედაგოგი სასწავლო კურსი დრო აუდიტ. პედაგოგი

1 მონაცემთა ბაზები--II(სამშ)ონ-ლ 16-00
ლ.წითაშვილი 1 მემცენარეობის საფუძვლ.(სამშ) 10-00 313 ზ. ტყებუჩავა

2 მონაცემთა ბაზები--II(სამშ)ონ-ლ 17-00 310 ლ.წითაშვილი 2 მემცენარეობის საფუძვლ.(ხუთშბ) 17-00 ონ-ლაინ ზ. ტყებუჩავა

3 მონაცემთა ბაზები--II(ხუთშ) 13-00 310 ლ.წითაშვილი 3 მემცენარეობის საფუძვლ.(ხუთშბ) 18-00 ონ-ლაინ ზ. ტყებუჩავა

4
ოოპ 3  (C#  ) ( ხუთშაბ)

14-00
310 ნ. ბერიძე

4
მემცენარეობის საფუძვლ.(ხუთშბ)

19-00
ონ-ლაინ

ზ. ტყებუჩავა

5
ოოპ 3  (C#  ) ( სამშაბ) ონ-ლ

14-00
ნ. ბერიძე

5 ზოგადი მებოსტნეობა(სამშაბათი) 11-00
313 მ. ლობჟანიძე

6
ოოპ 3  (C#  ) ( სამშაბ) ონ-ლ

15-00
ნ. ბერიძე

6 ზოგადი მებოსტნეობა(სამშაბათი) 12-00
313

მ. ლობჟანიძე

ზოგადი მებოსტნეობა(ორშაბ) 16-00 ონ-ლაინ ზ. ტყებუჩავა

ზოგადი მებოსტნეობა(ორშაბ) 17-00 ონ-ლაინ ზ. ტყებუჩავა

აგრონომია      

II  I  კურსი
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№ №III   კურსი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები



სასწავლო კურსი

დ
რ

ო

აუ
დ

ი
ტ

პედაგოგი

1 მეტეორ. და კლიმატ.(ხუთშ) ონ-ლ 12 -00 ნ.ბეგლარაშვილი

2 მეტეორ. და კლიმატ.(ხუთშ)  ონ-ლ 13-00 ნ.ბეგლარაშვილი

3 მეტეორ. და კლიმატ.(პარ) 13-00 303 დისტანციურად

4  გამოყ. ეკოლოგია(ხუთშ)ონ-ლაინ 12-00 303 ქ. ჩხაიძე

5  გამოყ. ეკოლოგია(ხუთშ)ონ-ლაინ 13-00 303 ქ. ჩხაიძე

6  გამოყ. ეკოლოგია(პარას) 13-00 ქ. ჩხაიძე

სასწავლო კურსი

დ
რ

ო

აუ
დ

ი
ტ

პედაგოგი სასწავლო კურსი დრო აუდიტ. პედაგოგი

9
ობიექტ - ორიენტირებული პროგრამირება 

1   ( C++)  12-00 310 ნ. ბერიძე ეკოლოგიის საფუძვლები(ხუთშაბ) 14-00 303 რ. ზედგინიძე

10 ოპერაციული  სისტემები 13-00 310 ლ. ნოზაძე ეკოლოგიის საფუძვლები(ხუთშაბ) 15-00 303 რ. ზედგინიძე

11
ოპერაციული სისტემები(ხუთშ) ონ-

ლაინ 17-00 310
ლ. ნოზაძე

ეკოლოგიის საფუძვლები(ხუთშაბ) 17-00 303 რ. ზედგინიძე

9
ოპერაციული სისტემები(ხუთშ) ონ-

ლაინ
18-00 310

ლ. ნოზაძე

ზოგადი 

ბიოლოგია(ხუთშ)ონლაინ
17-00 314/15 რ. ურიდია 

10 ობიექტ - ორიენტირებული პროგრამირება 

1   ( C++) ონ-ლაინ 

15-00

310 ნ. ბერიძე

ზოგადი ბიოლოგია(ორშ) 

ონლაინ
10-00

თ. 

ნარიმანიშვ

ილი

11 ობიექტ - ორიენტირებული პროგრამირება 

1   ( C++)  ონ-ლაინ

16-00

310 ნ. ბერიძე

ზოგადი ბიოლოგია(პარ) კონტაქ 14-00

თ. 

ნარიმანიშვ

ილი

 მინორის სასწავლო კურსების მეცადინეობის განრიგი 2020-21

№

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

№

ეკოლოგია

II კურსი II კურსი

II I    კურსი
№

 მინორის სასწავლო კურსების მეცადინეობის განრიგი  2020-21

ეკოლოგია



სასწავლო კურსი დრო
აუდ

იტ.
პედაგოგი

სწავლების თეორიული და 

პრაქტიკული საფუძვლები
ი. ქურდაძე

მოზარდთა და ზრდალთა ფსიქოლოგია( პარას) გ. ბექაური
სწავლების თეორიული და 

პრაქტიკული საფუძვლები

მოზარდთა და ზრდალთა ფსიქოლოგია( პარას) გ. ბექაური

მოზარდთა და ზრდალთა ფსიქოლოგია( პარას)

სწავლების თეორიული და პრაქტიკული 

საფუძვლები
ი. ქურდაძე

                         დეკანის  მ. შ.:            ლ. ნოზაძე

 აგრონომია (ექსტენცია და ინოვაცია)

II კურსი



სასწავლო კურსი დრო
აუდ

.
პედაგოგი

საქართვ. ბიომრავ. ფერ(ხუთშ)on-line 11-00
ნ. ბეგლარაშვილი

საქართვ. ბიომრავ. ფერ(პარ) 11-00 ნ. ბეგლარაშვილი

საქართვ. ბიომრავ. ფერ(ხუთშ)on-line 10-00 303
ნ. ბეგლარაშვილი

ბუნებ.რესურ.რაციონ.გამოყ(პარას)on-line 11-00 მ.ნარიმანაშვილი

ბუნებ.რესურ.რაციონ.გამოყ(პარას)on-line 12-00 მ.ნარიმანაშვილი

ბუნებ.რესურ.რაციონ.გამოყ(ორშაბ)
13-00 314

მ.ნარიმანაშვილი

სასწავლო კურსი დრო
აუდ

.
პედაგოგი

კომპიუტერული გრაფიკა   2(პარასკ) 16-00
304

ნ. ბერიძე დისტანც.

კომპიუტერული გრაფიკა   2(პარასკ) 17-00
304

ნ. ბერიძე დისტანც.

კომპიუტერული გრაფიკა   2(ორშაბ) 13-00
304 ნ. ბერიძე კონტაქტ

ინფორმაციის  უსაფრთხოების 

ტექნოლოგიები(ორშაბ) 12-00
304 ს. მიქელაძე

ინფორმაციის  უსაფრთხოების ტექნოლოგიები 

(პარ) 14-00
304 ს. მიქელაძე

ინფორმაციის  უსაფრთხოების ტექნოლოგიები 

(პარ) 15-00
304 ს. მიქელაძე

Iv კურსი

ეკოლოგია

Iv კურსი

ინფ. ტექნოლოგია


