samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTa
fakultetis -2022-23 saswavlo wlis saSemodgomo semestris bakalavrTa saswavlo mecadineobis cxrili
I-kursis I -semestri
302
12 სტუდენტი

დრო

303
13 სტუდენტი

I kursi

304
10 სტუდენტი

specialoba:

disciplina

305
10 სტუდენტი

ekologia

pedagogi

aud

307
12 სტუდენტი

310
10 სტუდენტი

I kursi specialoba: inf.
disciplina

313
6 სტუდენტი

tეqnologiebi

pedagogi

aud.

314
5 სტუდენტი

315
6 სტუდენტი

208
30 სტუდენტი

I kursi specialoba: agronomia
disciplina

pedagogi

aud

09-00

10-00

ორmSabaTi

11-00

12-00

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და

გარემოს მდგრადი
განვითარება

თინა
გელაშვილი

208

გარემოს მდგრადი
განვითარება

თინა
გელაშვილი

208

ინფ. ტექნოლ.

გარემოს მდგრადი
განვითარება

თინა
გელაშვილი

208

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და

ლელა წითაშვილი
310

ინფ. ტექნოლ
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და

ლელა წითაშვილი
310
ლელა წითაშვილი
310

ინფ. ტექნოლ.
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და

13-00

ლელა წითაშვილი
310

ინფ. ტექნოლ.

14-00
15-00
16-00
17-00
18-00

09-00
10-00

samSabaTi

11-00
12-00
13-00
14-00

15-00
16-00

ეკოლოგიის
საფუძვლები
ეკოლოგიის
საფუძვლები
ეკოლოგიის
საფუძვლები
ეკოლოგიის
საფუძვლები

ინფორმატიკა

რ. ზედგინიძე
რ. ზედგინიძე
რ. ზედგინიძე
რ. ზედგინიძე
რეზო ზედგინიძე

303
303

უცხოური ენა

ანი ბაგდასარიანი

303

უცხოური ენა

ანი ბაგდასარიანი

303

უცხოური ენა

ანი ბაგდასარიანი

305
305
305

303

ინფორმატიკა
აკადემიური წერა

ლამზირა კობაიძე

აკადემიური წერა

ლამზირა კობაიძე

აკადემიური წერა

ლამზირა კობაიძე

305
305
305

აკადემიური წერა
აკადემიური წერა
აკადემიური წერა

რეზო
ზედგინიძე

ლამზირა
კობაიძე
ლამზირა
კობაიძე
ლამზირა
კობაიძე

303
305
305
305

09-00
10-00
უცხოური ენა aRar
seicvleba

oTxSabaTi

11-00
უცხოური ენა
12-00

ხუღთTSabaTi

უცხოური ენა
13-00

კალკულუსი

14-00

კალკულუსი

15-00

კალკულუსი

ლუიზა
მელიქიძე/
ასმათ ევსაია
ლუიზა
მელიქიძე/
ასმათ ევსაია
ლუიზა
მელიქიძე/
ასმათ ევსაია
გ. ქიმერიძე
გ. ქიმერიძე
რ. ივამიძე

უცხოურიენა 1

313
313

უცხოურიენა 1

უცხოურიენა 1

313
305

კალკულუსი

305
305

კალკულუსი

გ. ქიმერიძე

კალკულუსი

რ. ივამიძე

09-00
10-00

კომპიუტერის არქიტექტურა

11-00

კომპიუტერის არქიტექტურა

12-00

კომპიუტერის არქიტექტურა

13-00
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00

აკადემიური წერა
ინფორმატიკა
ინფორმატიკა
აკადემიური წერა
აკადემიური წერა
ინფორმატიკა

ლ. კობაიძე
რეზო ზედგინიძე
რეზო ზედგინიძე
ლ. კობაიძე
ლ. კობაიძე
დ. გოგალაძე

გ. ქიმერიძე

ნინო ბერიძე
სერგო მიქელაძე
სერგო მიქელაძე

305

უცხოურიენა 1

მარიკა
ზედგინიძე

303

მარიკა
ზედგინიძე

303

მარიკა
ზედგინიძე

303

მარიკა
ზედგინიძე

303

305
305

310
310
310

305
303

ზოგადი და არაორგანული
ქიმია
ზოგადი და არაორგანული
ქიმია
ზოგადი და არაორგანული
ქიმია
ზოგადი და არაორგანული
ქიმია

ინფორმატიკა
ინფორმატიკა

303
305

მცენარეთა გენეტიკის
საფუძვლები

305

ბოტანიკა
ინფორმატიკა

303

რევაზ
ზედგინიძე
რევაზ
ზედგინიძე
რევაზ
ზედგინიძე
რევაზ
ზედგინიძე
რეზო
ზედგინიძე
რეზო
ზედგინიძე
რ. ურიდია
რ. ურიდია
დ. გოგალაძე

303
303
303
303
303
303
303
303
303

10-00

პარასკევიი

11-00
12-00

ალგორითმები და
მონაცემთა სტრუქტურები I

13-00

ალგორითმები და
მონაცემთა სტრუქტურები I

14-00

მთვარისა
ქურციკიძე

ჯული ტაბეშაძე
305

ალგორითმები და
მონაცემთა სტრუქტურები I

305

305

ალგორითმები და
მონაცემთა სტრუქტურები I

15-00

315
მთვარისა
ქურციკიძე

ჯული ტაბეშაძე

მცენარეთა გენეტიკის
საფუძვლები
მცენარეთა გენეტიკის
საფუძვლები

თ.
ნარიმანიშვილი

313

თ.
ნარიმანიშვილი

313

16-00

ბოტანიკა

თ.
ნარიმანიშვილი

313

17-00

ბოტანიკა

თ.
ნარიმანიშვილი

313

dReebi

samcxe-javaxeTis saxelmwifo uiversitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTა
fakultetis 2022-2023 saswavlo wlis saSemodgomo
semestris saswavlo mecadineobis cxrili

I kursi specialoba: ვეტერინარია
disciplina

pedagogi

10-00

11-00

ორშაბათ

II kursi

specialoba: ვეტერინარია

12-00

ინგლისური ენა 1

თამარ კაპანაძე

ინგლისური ენა 1

თამარ კაპანაძე

13-00

14-00

ინგლისური ენა 1
15-00

აკადემიური წერა
16-00

აკადემიური წერა

თამარ კაპანაძე

aud

disciplina

pedagogi

specialoba: ვეტერინარია

11-00

12-00
13-00

14-00

15-00

16-00

ფიზიკა ბიოფიზიკით

ცხოველთა ანატომია 1
ცხოველთა ანატომია 1

ფარმაკოლოგია ფარმაციით

ზაირა
ტყებუჩავა

ფარმაკოლოგია ფარმაციით

ნანა ჯღარკავა

სავეტერინაროტოქსიკოლოგი
ა

თეა ოშხერელი

ონლა
ინ

ეკონომიკის საფუძლები

ნანა ჯღარკავა

სავეტერინაროტოქსიკოლოგი
ა

თეა ოშხერელი

ონლა
ინ

გიორგი მესხი

ცხოველთა ანატომია 3

გიორგი მესხი

ცხოველთა ანატომია 3

გიორგი მესხი

ცხოველთა ანატომია 3

ნინო მილაშვილი

ზოგადი ვირუსოლოგია

ცხოველთა ანატომია 1

ნინო მილაშვილი
ნინო მილაშვილი

aud

ზაირა
ტყებუჩავა

ნათელა მელიქიძე

ფიზიკა ბიოფიზიკით

pedagogi

თეა ოშხერელი

ფარმაკოლოგია ფარმაციით

ცხოველთა ანატომია 3
ფიზიკა ბიოფიზიკით

disciplina

ზაირა
ტყებუჩავა

ნათელა მელიქიძე

09-00
10-00

aud.

აგრონომიის საფუძლები
ვეტერინარებისთვის
აგრონომიის საფუძლები
ვეტერინარებისთვის
აგრონომიის საფუძლები
ვეტერინარებისთვის - პრ
ეკონომიკის საფუძლები

17-00

სამშაბათი

III kursi

დრო

ზოგადი ვირუსოლოგია
ზოგადი ვირუსოლოგია

ნინო მილაშვილი
ნინო მილაშვილი
ნინო მილაშვილი
ნინო მილაშვილი

თეა ოშხერელი
თეა ოშხერელი

ონლა
ინ
ონლა
ინ
ონლა
ინ

ფილოსოფიის შესავალი

როინ რეხვიაშვილი

ონლა
ინ

ფილოსოფიის შესავალი

როინ რეხვიაშვილი

ონლა
ინ

ფილოსოფიის შესავალი

როინ რეხვიაშვილი

ონლა
ინ

პროპედევტიკა
რადიობიოლოგიით
პროპედევტიკა
რადიობიოლოგიით
პროპედევტიკა
რადიობიოლოგიით - პრქ
ცხოველთა მომშენებლობა
და გენეტიკა

დავით
გოდერძიშვილი

ცხოველთა მომშენებლობა

დავით
გოდერძიშვილი

ცხოველთა მომშენებლობა

დავით
გოდერძიშვილი

ცხოველთა მომშენებლობა

და გენეტიკა
და გენეტიკა
და გენეტიკა

ზურაბ მაკარაძე
ზურაბ მაკარაძე
ზურაბ მაკარაძე

13-00

14-00
15-00

ნაირა
მამუკელაშვილი

16 სთ

ნაირა
მამუკელაშვილი

17 სთ

ნაირა
მამუკელაშვილი

18სთ

ნაირა
მამუკელაშვილი

19სთ

17-00

ცხოველთა ანატომია 1

ნინო მილაშვილი

10-00

ბიომათემატიკა და

გივი ქიმერიძე

მათეატიკური
სტატისტიკა
11-00

ბიომათემატიკა და

გივი ქიმერიძე

მათეატიკური
ო
თ 12-00
ხ
შ
ა
ბ
ა 13-00
თ
ი
14-00

სტატისტიკა
ბიომათემატიკა და

ინგლისური ენა 3

სტატისტიკა
სავეტერინარო
ლათინური
ტერმინოლოგია
სავეტერინარო
ლათინური
ტერმინოლოგია

თამარ კაპანაძე

ინგლისური ენა 3
თეა ოშხერელი

თამარ კაპანაძე
თამარ კაპანაძე

ინგლისური ენა 3

მოლეკულური და
უჯრედის ბიოლოგია
მოლეკულური და
უჯრედის ბიოლოგია

16-00

კვება 2

კობა ნაცვალაძე

კვება 2

კობა ნაცვალაძე

კვება 2

კობა ნაცვალაძე

209

თეა ოშხერელი

15-00

კობა ნაცვალაძე

209

რომან ივანიძე

მათეატიკური

კვება 2

?????????

209

პროფესიული ეთიკა
პროფესიული ეთიკა

თეა ოშხერელი
თეა ოშხერელი

მოლეკულური და უჯრედის
ბიოლოგია - ლაბორატ
09-00
10-00

ზოგადი და
არაორგანული ქიმია
ზოგადი და
არაორგანული ქიმია

რევაზ ზედგინიძე

12-00

ზოგადი და
არაორგანული ქიმია

რევაზ ზედგინიძე

13-00

ზოგადი და
არაორგანული ქიმია

რევაზ ზედგინიძე

მცენარეთა ბიოლოგია

რუსუდან ურიდია

14-00

15-00

მცენარეთა ბიოლოგია

16-00

18-00

ხ
უ
თ
შ

ხუთშაბათი

11-00

რევაზ ზედგინიძე

რუსუდან ურიდია

ლევან მაკარაძე

სავეტერინარო ბიოქიმია

ქეთევან ჩხაიძე

პათანატომია 1

სავეტერინარო ბიოქიმია

ქეთევან ჩხაიძე

პათანატომია 1

ლევან მაკარაძე

სავეტერინარო ბიოქიმია - ლაბ

ქეთევან ჩხაიძე

პათანატომია 1

ლევან მაკარაძე

სავეტერინარო ბიოქიმია - ლაბ

ქეთევან ჩხაიძე

პათანატომია 1

ლევან მაკარაძე

ცხოველთა
ფიზიოლოგია 2

ლევან მაკარაძე

ცხოველთა
ფიზიოლოგია 2

ლევან მაკარაძე

ცხოველთა
ფიზიოლოგია 2

ლევან მაკარაძე

ცხოველთა
ფიზიოლოგია 2

პათოლოგიური

ეკატერინე ჩაჩუა

ფიზიოლოგია 2
პათოლოგიური

ეკატერინე ჩაჩუა

ფიზიოლოგია 2
პათოლოგიური
ფიზიოლოგია 2 - ლაბ
ლევან მაკარაძე

ეკატერინე ჩაჩუა

09-00
10-00

ცხოველთა ბიოლოგია

რუსუდან ურიდია

სავეტერინარო

მერაბ ნათიძე

სავეტერინაროტოქსიკოლოგია
-ლაბ

მიკრობიოლოგია
11-00

ცხოველთა ბიოლოგია

რუსუდან ურიდია

სავეტერინარო

მერაბ ნათიძე
სავეტერინაროტოქსიკოლოგია

პარასკევი

მიკრობიოლოგია
12-00

ცხოველთა ბიოლოგია

რუსუდან ურიდია

სავეტერინარო

მერაბ ნათიძე

ცხოველთა გამრავლების

მიკრობიოლოგია

ბიოტექნოლოგია
13-00

სავეტერინარო

მერაბ ნათიძე

ცხოველთა გამრავლების

მიკრობიოლოგია
14-00
15-00
16-00

ბიოტექნოლოგია

ფილოსოფიის შესავალი

როინ რეხვიაშვილი

ონლაინ

ფილოსოფიის შესავალი

როინ რეხვიაშვილი

ონლაინ

ფილოსოფიის შესავალი

როინ რეხვიაშვილი

ონლაინ

ცხოველთა გამრავლების
ბიოტექნოლოგია
ცხოველთა გამრავლების
ბიოტექნოლოგია -ლაბ
ცხოველთა გამრავლების
ბიოტექნოლოგია - ლაბ

შენიშვნა: პედაგოგების შეხედულებისამებრ, მეცადინეობები გაგრძელდება ნულოვანი სართულის შესაბამის ლაბორატორიებში

თეა
ოშხერელი
თეა
ოშხერელი

გიორგი
ბუცხრიკიძე
გიორგი
ბუცხრიკიძე
გიორგი
ბუცხრიკიძე
გიორგი
ბუცხრიკიძე
გიორგი
ბუცხრიკიძე

dReebi

samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTa
fakultetis -2021-22saswavlo wlis saSemodgomo semestris bakalavrTa saswavlo mecadineobis cxrili
I I-kursis I--semestri

disciplina

10-00

11-00

ორშაბათ

I I kursi

დრო

12-00

გარემოს მდგრადი
განვითარება
გარემოს მდგრადი
განვითარება
გარემოს მდგრადი
განვითარება

specialoba:

ekologia
pedagogi

თინა
გელაშვილი
თინა
გელაშვილი
თინა
გელაშვილი

I I kursi specialoba: inf.
aud

I I kursi specialoba: agronomia

tეqnologiebi

disciplina

pedagogi

უცხოური ენა 3

ანი ბაგდასარიანი

aud.

208
208

უცხოური ენა 3
უცხოური ენა 3

304

ანი ბაგდასარიანი
304

ანი ბაგდასარიანი

11-00

12-00

ობიექტ - ორიენტირებული
პროგრამირება I (c++)

ნინო ბერიძე

310

ნანა ზაზაძე

ობიექტ - ორიენტირებული
პროგრამირება I (c++)

ნინო ბერიძე

310

ობიექტ - ორიენტირებული
პროგრამირება I (c++)

ნინო ბერიძე

ნანა ზაზაძე

310

სამშაბათი

13-00

ოთხშაბათი

11-00

უცხოური ენა 3
უცხოური ენა 3
უცხოური ენა 3

ანი ბაგდასარიანი
ანი ბაგდასარიანი
ანი ბაგდასარიანი

12-00

ოპერაციული სისტემები
ოპერაციული სისტემები
ოპერაციული სისტემები
ოპერაციული სისტემები

ლერი ნოზაძე
ლერი ნოზაძე
ლერი ნოზაძე
ლერი ნოზაძე

aud

305

მ. ლობჯანიძე

მეცხოველეობის
საფუძვლები
მეცხოველეობის
საფუძვლები
მეცხოველეობის
საფუძვლები - პრაქ
მეცხოველეობის
საფუძვლები - პრაქ

305
მ. ლობჯანიძე

ზურაბ
მაკარაძე

305

209

ზურაბ
მაკარაძე

209

ზურაბ
მაკარაძე

209

ზურაბ
მაკარაძე

209

მ. ლობჯანიძე

312

315
315
315
315

13-00

ნიადაგმცოდნეობა
ნიადაგმცოდნეობა

14-00

ნიადაგმცოდნეობა

ბ. თათეშვილი
ბ. თათეშვილი

312
312

09-00
10-00
11-00

ხ
უ
თ
შ

ხუთშაბათი

თამარ კაპანაძე

აგროქიმია

ნანა ზაზაძე
მენეჯმენტის საფუძვლები

10-00

უცხოურიენა 3

აგროქიმია

09-00
10-00

pedagogi

304
208

13-00

09-00

disciplina

ია გელაძვილი

310

ია გელაძვილი

310

უცხოურიენა 3
უცხოურიენა 3

თამარ კაპანაძე

თამარ კაპანაძე

110
110

12-00

ია გელაძვილი

ნინო ბერიძე

310

13-00

ორგანული ქიმია

ქეთევან ჩხაიძე

304

მათემატიკური სტატისტიკა

გ. ქიმერიძე 15-00

314

14-00

ორგანული ქიმია

ქეთევან ჩხაიძე

304

მათემატიკური სტატისტიკა

გ. ქიმერიძე 16-00

314

15-00

ორგანული ქიმია

ქეთევან ჩხაიძე

304

მათემატიკური სტატისტიკა

გ. ქიმერიძე 14-00

16-00

ორგანული ქიმია

ქეთევან ჩხაიძე

10-00

გამოყენებითი
ეკოლოგია

11-00

გამოყენებითი
ეკოლოგია

პარასკევი

ობიექტ - ორიენტირებული
პროგრამირება I (c++)

12-00

გამოყენებითი
ეკოლოგია

თამარ კაპანაძე

უცხოურიენა 3
აგროქიმია
ნიადაგმცოდნეობა

ქ. ჩხაიძე
ქ. ჩხაიძე

110
304
304

314

304

314

ზაზა სამსონიძე

აგრომეტეოროლოგია

ნ. ბეგლარაშვილი

303

აგრომეტეოროლოგია

ნ. ბეგლარაშვილი

303

აგრომეტეოროლოგია

ნ. ბეგლარაშვილი

303

314

ზაზა სამსონიძე

314

ზაზა სამსონიძე

13-00

აგრონომიის
საფუძვლები 3
აგრონომიის
საფუძვლები 3
აგრონომიის
საფუძვლები 3

14-00

15-00

303

ნ. ზუბაშვილი
303

ნ.ზუბაშვილი
303

ნ. ზუბაშვილი

ორშაბათ

dReebi
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fakultetis -2022-23 saswavlo wlis saSemodgomo semestris bakalavrTa saswavlo mecadineobis cxrili
I I I-kursis I--semestri

დრო

III

kursi

disciplina
09-00
10-00

11-00

ეკოგეოფიზიკა
ეკოგეოფიზიკა

specialoba:

ekologia
pedagogi

გიორგი მესხი
გიორგი მესხი

III kursi specialoba: inf.

III

tეqnologiebi

aud

disciplina

pedagogi

303

ინფორმაციის უსაფრთხოების
ტექნოლოგიები

გელა ჭიკაძე

303

ინფორმაციის უსაფრთხოების
ტექნოლოგიები

გელა ჭიკაძე

aud.
315

kursi specialoba: agronomia

disciplina

თავისუფალი არჩევითი

pedagogi

გ. მესხი

აგროფიზიკა
315

თავისუფალი არჩევითი
აგროფიზიკა

გ. მესხი

aud

12-00

ეკოგეოფიზიკა

გიორგი მესხი

303

ინფორმაციის უსაფრთხოების
ტექნოლოგიები

გელა ჭიკაძე

315

მიწათმოქმედება 2

ზ. ტყებუჩავა

13-00

მიწათმოქმედება 2

ბ. თათეშვილი

14-00

მიწათმოქმედება 2

ბ. თათეშვილი

313
313
313

15-00

09-00
10-00

მალხაზ
ნარიმანაშვილი

314

ობიექტ ორიენტირებული
პროგრამირება III ( C #)

ტყის ეკოლოგია

მალხაზ
ნარიმანაშვილი

314

ობიექტ ორიენტირებული
პროგრამირება III ( C #)

ნინო ბერიძე

ტყის ეკოლოგია

მალხაზ
ნარიმანაშვილი

314

ობიექტ - ორიენტირებული
პროგრამირება III ( C #)

ნინო ბერიძე

11-00

s
ს
ა
მ
შ
ა
ბ
ა
თ
ი
a
m
S
a
b
a
T
i

12-00

13-00

310

ტყის ეკოლოგია

ობიექტ ორიენტირებული
პროგრამირება III ( C #)

ნინო ბერიძე
310

310

სასოფლო-სამეურნეო
ენტომოლოგია
სასოფლო-სამეურნეო
ენტომოლოგია
თავისუფალი არჩევითი

თ. გვარამაძე
304

თ. გვარამაძე
304

გ. ქიმერიძე

აგროფიზიკა

304

310

ნინო ბერიძე

14-00

15-00

16-00
09-00

oTxSabaTi

10-00

11-00

ინტერპერსონალური
კომუნიკაცია

გულიკო
ბექაური

12-00

ინტერპერსონალური
კომუნიკაცია

გულიკო
ბექაური

13-00

სასოფლო-სამეურნეო
ენტომოლოგია

თ. გვარამაძე

14-00

სასოფლო-სამეურნეო
ენტომოლოგია

თ. გვარამაძე

09-00

სასოფლო-სამეურნეო

თ. გვარამაძე

305

305

305

xuTSabaTi

ფიტოპათოლოგია
10-00

სასოფლო-სამეურნეო

m

თ. გვარამაძე
305

ფიტოპათოლოგია

11-00

i

სასოფლო-სამეურნეო
ფიტოპათოლოგია

თ. გვარამაძე

305

12-00

13-00

14-00

მეტეოროლოგია და

ნანა

კლიმატოლოგია

ბეგლარაშვილი

მეტეოროლოგია და
კლიმატოლოგია

ნანა
ბეგლარაშვილი

მეტეოროლოგია და

ნანა

კლიმატოლოგია

ბეგლარაშვილი

313

ვებტექნოლოგიები 1

დარეჯან ვედიაკოვი

315

სასოფლო-სამეურნეო

თ. გვარამაძე
208

ფიტოპათოლოგია
საქართველოს ნიადაგები

313

მონაცემთა ბაზები I I

ლელა წითაშვილი

310

313

მონაცემთა ბაზები I I

ლელა წითაშვილი

310

მონაცემთა ბაზები I I

ლელა წითაშვილი

310

მონაცემთა ბაზები I I

ლელა წითაშვილი

310

ნ.
ბეგლარაშვილი

საქართველოს ნიადაგები

15-00

16-00

313

ნ.
ბეგლარაშვილი

313

09-00
10-00

სურსათის

ქეთი ჩხაიძე

უვნებლობა

304

ვებ ტექნოლოგიები 1

საკარანტინო სარეველა

დარეჯან ვედიაკოვი

315

ნონა მიქაია

მცენარეები და მათთან ბრძოლის

306

ღონისძიებები
11-00

სურსათის

ქეთი ჩხაიძე

პარასკევიი

უვნებლობა
12-00

სურსათის

ქეთი ჩხაიძე

უვნებლობა

საკარანტინო სარეველა
304

ვებ ტექნოლოგიები 1

დარეჯან ვედიაკოვი

315

დარეჯან ვედიაკოვი

315

მცენარეები და მათთან ბრძოლის
ღონისძიებები
საკარანტინო სარეველა

304

ვებ ტექნოლოგიები 1

ნონა მიქაია
306

ნონა მიქაია

მცენარეები და მათთან ბრძოლის

306

ღონისძიებები
13-00
14-00
15-00
16-00

საქართველოს
ბიომრავალფეროვნება
საქართველოს
ბიომრავალფეროვნება
საქართველოს
ბიომრავალფეროვნება
საქართველოს
ბიომრავალფეროვნება

რუსუდან ურიდია

304

რუსუდან ურიდია

208

რუსუდან ურიდია

208

რუსუდან ურიდია

208

ო dReebi
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samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTa
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IV -kursis I--semestri

დრო

IV

kursi

disciplina

specialoba:

ekologia
pedagogi

IV
aud

disciplina

kursi specialoba: inf.
pedagogi

tეqnologiebi
aud.

IV

kursi specialoba: agronomia

disciplina

pedagogi

aud

10-00

11-00

12-00

გარემოს მდგრადი
განვითარება
გარემოს მდგრადი
განვითარება
გარემოს მდგრადი
განვითარება

თინა
გელაშვილი
თინა
გელაშვილი
თინა
გელაშვილი

208

პრაქტიკა 2

208

პრაქტიკა 2

ზ. ტყებუჩავა
ბ. თათეშვილი

208

13-00

კომპიუტერული
გრაფიკა II
კომპიუტერული
გრაფიკა II
კომპიუტერული
გრაფიკა II

14-00
15-00

გელა ჭიკაძე

315

გელა ჭიკაძე

310

გელა ჭიკაძე

310

09-00
10-00

11-00

არჩევითი

samSabaTi

12-00

სამაგიდო აპლიკაციები

python -ზე
13-00

სამთო წარმოების

ზაზა სამსონიძე

314

14-00

სამთო წარმოების

ზაზა სამსონიძე

314

15-00

სამთო წარმოების

ზაზა სამსონიძე

313

სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტთა მოსავლის
აღების შემდგომი მართვა

ზ. ტყებუჩავა

313

სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტთა მოსავლის
აღების შემდგომი მართვა

ზ. ტყებუჩავა

313

გულნარა ჯანელიძე

ონ ლაინ

გულნარა ჯანელიძე

ონ ლაინ

მეხილეობა

გულნარა ჯანელიძე

ონ ლაინ

მეხილეობა

ბ. თათეშვილი

სამაგიდო აპლიკაციები

python -ზე

ეკოლოგია

ზ. ტყებუჩავა

სამაგიდო აპლიკაციები

python -ზე

ეკოლოგია

სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტთა მოსავლის
აღების შემდგომი მართვა

313

თ. გვარამაძე
313

თ. გვარამაძე

314

მეხილეობა

ეკოლოგია

313

16-00
o
T
x
S
a
b
a
T
i

10-00

ბუნებრივი რესურსების
რაციონალური გამოყენება

მ. ნარიმანაშვილი

314

11-00

ბუნებრივი რესურსების

მ. ნარიმანაშვილი

314

მ. ნარიმანაშვილი

314

რაციონალური გამოყენება
12-00

ბუნებრივი რესურსების
რაციონალური გამოყენება

13-00

ბუნებრივი რესურსების
რაციონალური გამოყენება

14-00

პრაქტიკა 2

ნატო
ხითარიშვილი

313

პრაქტიკა 2

ნატო
ხითარიშვილი

313

პრაქტიკა 2

ნატო
ხითარიშვილი

მ. ნარიმანაშვილი
314

313

15-00
16-00

09-00

10-00

სასოფლო პროექტების
მართვა
სასოფლო პროექტების
მართვა

11-00

ხუთშაბათი

12-00

კომპიუტერული
ქსელები 1
კომპიუტერული
ქსელები 1
კომპიუტერული
ქსელები 1
კომპიუტერული
ქსელები 1

13-00
14-00

15-00

სასწავლო პრაქტიკა

ზაზა სამსონიძე

16-00

სასწავლო პრაქტიკა

ზაზა სამსონიძე

სასწავლო პრაქტიკა

ზაზა სამსონიძე

სასწავლო პრაქტიკა

ზაზა სამსონიძე

17-00

18-00

დაპროგრამების ენა
python
დაპროგრამების ენა
python
დაპროგრამების ენა
python
დაპროგრამების ენა
python

19-00

10-00

სურსათის
უვნებლობა

პარასკევიი

11-00

სურსათის
უვნებლობა

12-00

სურსათის
უვნებლობა

ქეთი ჩხაიძე

ქეთი ჩხაიძე

ქეთი ჩხაიძე

დავით გოგალაძე
დავით გოგალაძე

ნ.
ხაზალაშვილი

313

ნ.
ხაზალაშვილი

313

315
315
315

დავით გოგალაძე
დავით გოგალაძე

315

გულნარა ჯანელიძე

310
On- Line

გულნარა ჯანელიძე

310
On- Line

გულნარა ჯანელიძე

310
On- Line

გულნარა
ჯანელიძე

310
On- Line

304

ჰიდროეკოლოგია

მ.
ნარიმანაშვილი

313

304

ჰიდროეკოლოგია

მ.
ნარიმანაშვილი

313

304

ჰიდროეკოლოგია

მ.
ნარიმანაშვილი

313

13-00

ტოქსიკოლოგია

ქეთევან ჩხაიძე

304

14-00

ტოქსიკოლოგია

ქეთევან ჩხაიძე

304

15-00

ტოქსიკოლოგია

ქეთევან ჩხაიძე

304

fakultetis -2022-2023 saswavlo wlis

საშემოდგომო semestris magistrTa

saswavlo mecadineobis cxrili

dReebi

I და I I kursis I I-semestri
I--kursi

specialoba: ასტრონომია

I I kursi specialoba: ასტრონომია

დრო
disciplina

pedagogi

aud

disciplina

pedagogi

19-00

პლანეტებისა და თანამგზავრთა
ფიზიკურ-ქიმიური
მახასიათებლები

რ. ჭიღლაძე

20-00

პლანეტებისა და თანამგზავრთა

რ. ჭიღლაძე

ფიზიკურ-ქიმიური
მახასიათებლები
21-00

პლანეტებისა და თანამგზავრთა

რ. ჭიღლაძე

ფიზიკურ-ქიმიური
მახასიათებლები

19-00

ასტროფიზიკა - 2

რ. ჭიღლაძე

ასტროფიზიკა - 2

რ. ჭიღლაძე

მზე-დედამიწის

კავშირების

რ. ჭიღლაძე

ფიზიკა
20-00

მზე-დედამიწის კავშირების

რ. ჭიღლაძე

21-00

მზე-დედამიწის კავშირების

რ. ჭიღლაძე

ფიზიკა
16-00
17-00
18-00

oTxSabaT
i

samSabaTi

ფიზიკა

12-00

ასტროფიზიკა - 2

გ. ქიმერიძე

aud.

13-00

საწარმოო პრაქტიკა -

14-00

საწარმოო პრაქტიკა -

გ. ქიმერიძე
გ. ქიმერიძე

19-00

xuTSabaTi

20-00
21-00

საწარმოო პრაქტიკა -

16-00

საწარმოო პრაქტიკა -

რ. ივანიძე
რ. ივანიძე

პარასკევიი

17-00

19-00

ასტროფოტომეტრია

გ. ქიმერიძე

20-00

ასტროფოტომეტრია

გ. ქიმერიძე

21-00

ასტროფოტომეტრია

გ. ქიმერიძე

fakultetis -2022-2023 saswavlo wlis

საშემოდგომო semestris magistrTa

saswavlo mecadineobis cxrili

orSabaTi

dReebi

I და I I kursis I I-semestri
I--kursi

specialoba: ბიზნეს-ინფორმატიკა

I I kursi specialoba: ბიზნეს-ინფორმატიკა

დრო
disciplina

17-00

სტრატეგიული მენეჯმენტი
გლობალურ გარემოში
სტრატეგიული მენეჯმენტი
გლობალურ გარემოში

pedagogi

aud

disciplina

გიორგი
ბუცხრიკიძე

pedagogi

ლავრენტი
ჩიბურდანიძე
ფინანსური მართვა

გიორგი
ბუცხრიკიძე

ლავრენტი
ჩიბურდანიძე

aud.

18-00

ფინანსური მართვა

19-00

მაკა ბერიძე
სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები

samSabaTi

17-00

20-00

ბიზნეს-ანალიზი-SQL-Server-AnalysisServices_

21-00

გულიკო
ჯანელიძე
გულიკო
ჯანელიძე

სისტემური ანალიზის თეორია

სისტემური ანალიზის თეორია

პრაქტიკა

ლერი ნოზაძე
ლერი ნოზაძე

ნიკოლოზ

oTxSabaTi

ბეგიშვილი
20-00

ინფორმაციული სისტემები და
მოდელები

21-00

ინფორმაციული სისტემები და
მოდელები

ლერი
ნოზაძე

პრაქტიკა

ლერი
ნოზაძე

ადამიანური რესურსების

15-00

ნიკოლოზ
ბეგიშვილი

ნანა ჯღარკავა

xuTSabaTi

სტრატეგიული მართვა
ადამიანური რესურსების
სტრატეგიული მართვა

16-00
17-00

ბიზნეს-ინგლისური
ბიზნეს-ინგლისური

ნანა ჯღარკავა

18-00
19-00

ბიზნეს-ინგლისური

19--00

არჩევითი 2

ლერი ნოზაძე

ელექტრონული ბიზნესისა
მარკეტინგული სტრატეგიები

თორნიკე

fakultetis -

და ელექტრონული

ხოშტარია

2022-2023
saswavlo
wlis

კომერციის სისტემების მოდელირება

პარასკევიი

და დაპროექტება
20-00

საშემოდგომო
semestris
magistrTa
saswavlo
mecadineobis
cxrili

არჩევითი 2
ელექტრონული ბიზნესისა
მარკეტინგული სტრატეგიები

თორნიკე

ლერი ნოზაძე

და ელექტრონული

ხოშტარია

კომერციის სისტემების მოდელირება

I და I I
kursis I Isemestri

და დაპროექტება

dReebi

21-00

I--kursi

დრო

orSabaTi

17-00

18-00

19-00

specialoba: agroტექნოლოგia

disciplina

disciplina

I I--kursi
peda
gogi

disciplina

სამეცნიერო კვლევითი

ზაირა

მრავალწლიანი

მუშაობის მეთოდიკა 1

ტყებუჩავა

კულტურების
აგროტექნოლოგია

სამეცნიერო კვლევითი

ზაირა

მრავალწლიანი

მუშაობის მეთოდიკა 1

ტყებუჩავა

კულტურების
აგროტექნოლოგია

სამეცნიერო კვლევითი

ზაირა

მუშაობის მეთოდიკა 1

ტყებუჩავა

specialoba: agroტექნოლოგia
disciplina

ნანა ზუბაშვილი

ნანა ზუბაშვილი

peda
gogi

20-00

ნიადაგის ბიორემედიაცია

ნონა მიქაია

21-00

ნიადაგის ბიორემედიაცია

ნონა მიქაია

20-00

მიკრობიოლოგია

რუსუდან
ურიდია

სოფლის მეურნეობის
ქიმიზაცია და გარემოს

ქეთინო ჩხაიძე

დაცვა
მიკრობიოლოგია

samSabaTi

21-00

რუსუდან
ურიდია

სოფლის მეურნეობის
ქიმიზაცია და გარემოს

ქეთინო ჩხაიძე

დაცვა

დარგობრივი უცხოენა
დარგობრივი უცხოენა

ტყის მავნებელ დაავადებების
მონიტორინგი და

მედეა ბურჯანაძე

oTxSabaTi

ბიომრავალფეროვნების დაცვა

20-00

ტყის მავნებელ დაავადებების
მონიტორინგი და

მედეა ბურჯანაძე

ბიომრავალფეროვნების დაცვა

xuTSabaTi

21-00

20-00

სამეცნიერო წერის საბაზისო
უნარები

პროფესიული პრაქტიკა

ზაირა ტყებუჩავა

21-00

სამეცნიერო წერის საბაზისო

პარასკევიი

უნარები

ან

პროფესიული პრაქტიკა

ზაირა ტყებუჩავა

20-00

მინდვრის საკვებწარმოება

ნანა ბეგლარაშვილი

21-00

მინდვრის საკვებწარმოება

ნანა ბეგლარაშვილი

