
სპეციალობა
კურ

სი
საგანი პედაგოგი თარიღი დრო

აუდიტორი

ა

სამართალი I ინგლისური ენა 1 ზედგინიძე 6.02.23 11 სთ
პედაგოგთა

ნ
1

სამართალი I ფილოსოფია რეხვიაშვილი 7.02.23 12 სთ 403 13

სამართალი I
შესავალი 

სამართალმცოდნეობაში
თევდორაძე 8.02.23 11 სთ 403 2

სამართალი I
ქართული სამართლის 

ისტორია
ნელი ღონღაძე 9.02.23 11 სთ 403 1

სამართალი I აკადემიური წერა მაია ქუქჩიშვილი 10.02.23 11 სთ 403 1

სამართალი I ინფორმატიკა ჭიკაძე 10.02.23 12 სთ 403 2

სამართალი I
შესავალი საკონსტიტუციო 

სამართლი
ხობელია 13.02.23 12სთ

პედაგოგთა

ნ
3

სამართალი II სანივთო სამართალი ლილუაშვილი 6.02.23 13 სთ
პედაგოგთა

ნ
2

სამართალი II სისხლის სამ. ზოგადი ნაწ ნ.თევდორაძე 7.02.23 11 სთ 403 4

სამართალი II ადმინისტრაც. სამართ.1 გ. ხუნაშვილი 8.02.23 12 სთ 403 6

სამართალი II
ინგლისური ენის პრაქტიკული 

კურსი 3
ჟუჟუნაძე 9.02.23 11 სთ 403 3

სამართალი II ვალდებულებითი სამართალი ელგუჯა ჭანტურია 10.02.23 13 სთ 404 2

სამართალი II ადამიანის ძირით.უფლ. დ.ხობელია 13.02.23 12 სთ
პედაგოგთა

ნ
1

სამართალი III
სამოქალაქო სამართლის 

პროცესი 1
ბაკურ ლილუაშვილი 6.02.23 11 სთ

პედაგოგთა

ნ

სამართალი III
საოჯახო და მემკვიდრეობითი 

სამართალი
ბაკურ ლილუაშვილი 6.02.23 11 სთ

პედაგოგთა

ნ

სამართალი III
ინგლისური ენა 

იურისტებისთვის
ნონა კალანდაძე 7.02.23 11 სთ

პედაგოგთა

ნ
1

სამართალი III
ადმინისტრაციული 

სამართალი ადმინ.წარმოება)
გიორგი ხუნაშვილი 8.02.23 11 სთ 403 3

სამართალი III
სისხლის სამართლის პროცესის 

ზოგადი ნაწილი
მალხაზ ლომსაძე 10.02.23 13 სთ 404 2

სამართალი III

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

(მუნიცეპალური) სამართალი

დავით ხობელია 13.02.23 12 სთ
პედაგოგთა

ნ

სამართალი IV სასჯელის შეფასება მ. ლომსაძე 10.02.23 13 სთ 404 2

საჯარო I დემოკრატია და მოქალაქეობა მ.გოხელაშვილი 6.02.23 12 სთ
პედაგოგთა

ნ

2022-23 სასწ. წლის შემოდგომის სემესტრის შემაჯამებელი დამატებითი გამოცდების ცხრილი

იურიდიული ფაკულტეტისათვის

ყურადღება: წერისთვის დრო განკუთვნილია 2 სთ, ელექტრონულისთვის 20 ქ - 25 წთ, 30 ქ - 20 წთ და 

40 ქ 1 სთ (403 კომპ.აუდიტორიაა, 404 წერისთვის)



საჯარო I ინგლისური ენა 1

მურადაშვილი ჯგ.2 

ნასყიდაშვილი

ბაგდასარიანი

7.02.23 11 სთ 403 6

საჯარო I რუსული ენა 1 ასმათ ევსაია 7.02.23 11 სთ 403

საჯარო I ინფორმატიკა 1 მერებაშვილი 8.02.23 13 სთ 403 27

საჯარო I პოლიტ. მეცნიერების შეს უ.ბლუაშვილი 9.02.23 11 სთ 403 10

საჯარო I შეს. საჯარო მმართველობაში ნ. ლომსაძე 10.02.23 13 სთ 404 3

საჯარო I აკადემიური წერა ლამზირა კობაიძე 10.02.23 11 სთ 403 5

საჯარო II დემოკრატია და მოქალაქეობა მ.გოხელაშვილი 6.02.23 12 სთ
პედაგოგთა

ნ

საჯარო II ინგლისური ენა 3

რუსუდან 

ნასყიდაშვილი

ანი ბაგდასარიანი

7.02.23 13 სთ 403 14

საჯარო II რუსული ენა 3 ასმათ  ევსაია 7.02.23 13 სთ 403 1

საჯარო II
მიკროეკონომიკის 

პრინციპები(ლ)
მ. კენჭოშვილი 8.02.23 12 სთ პედაგოგთან

საჯარო II პოლიტ. მეცნიერების შეს უ.ბლუაშვილი 9.02.23 12 სთ 403 9

საჯარო II სტატისტიკის აფუძვლები ნანა ჯღარკავა 10.02.23 13 სთ 404 9

საჯარო II ადამიანის.ძირით.უფლ დ.ხობელია 13.02.23 12 სთ
პედაგოგთა

ნ

საჯარო II საქ.საჯარო მმართვ. სისტ. გ. ხუნაშვილი 14.02.23 11 სთ 403 26

საჯარო III

საჯარო სამსახური და 

სამსახურეობრივი 

დენტოლოგია

ს.გოხელაშვილი 6.02.23 12 სთ
პედაგოგთა

ნ

საჯარო III
საქმის წარმოება საჯარო 

დაწესებულებებში
ნინო ზედგინიძე 7.02.23 11 სთ 403 4

საჯარო III ეკოლოგიური სამართალი
ალექსანდრე 

ლეკიშვილი
8.02.23 12 სთ

პედაგოგთა

ნ

საჯარო III
ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი
ნ. კალანდაძე 9.02.23 13 სთ 404 3

საჯარო III
საფინანსო სამართლის 

საფუძვლები
ია ხარაზი 10.02.23 13 სთ 404 8

საჯარო III
ბუღალტრული აღრიცხვის 

საფუძვლები
ვ. თაქთაქიძე 13.02.23 12 სთ

პედაგოგთა

ნ

საჯარო IV სამოხელეო სამართალი თ.ლომიძე 9.02.23 12 სთ პედაგოგთან 2



საჯარო IV
შესავალი კურსი 

პოლიტოლოგიაში
ბლუაშვილი 10.02.23 11 სთ 403 4

საჯარო IV ლოჯისტიკა ლალი ოსაძე 7.02.23 11 სთ პედაგოგთან 4

საჯარო IV შრომის სამართალი ჭანტურია 9.02.23 13 სთ 404 5

საჯარო IV სტრატეგიული მართვა ნელი ბერიძე 10.02.23 13 სთ 404 6

საჯარო IV ადგ.თვითმმ.(მუნიციპ.)სამ. დ.ხობელია 13.02.23 12 სთ პედაგოგთან


