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br0g8rc'r 6r66o6ob (bsrgqgoger6oer qrt ln3erbbgqrgt6oer brmgbob) qrr

Xg0o6ob$6lgogqro/qgr0b0rt6g Jg6be$rq,ob 0o96 btbsr3qrc'r 36c'r6gbob

rqr0o6ob66o6gbob 2019-2020 brb$r3qrc.r $q.,b Eg0erqg6cr0ob bg0gb66ob brOg0rer

g$6o6ob qgr063o63bob CIgbrbgb

,,30;qq,gbo 516;orq,gbob 0glr;bgb" btj.l6or3gq'erb 3tbc"rbob 22-g Ogbq,ob, bbg-b

$gttpgbob 09-13 Ogbq'ob, bbg-b 0obrSrbs$gbob Jo63gq'o, 09-2 qrr 0g-7 Ogbq,gbob,

,,bboJ - btorg0olr Oc"ror.l 6gbor;ggq,ob b;bXq,OS.Bc, g6o3g6boo9otso b.:b$,lgq,c"r

J6o6gb'bg 0o6ogc"r6obgob 6;6bo66ogq,gbob 0glrlbgb" bbg-b 6gjgc"r6otl

Occ,:qgsoqrotJ 2014 $q.b 6 c"riger0b6ob N01-08/48 b6d.l6gbob, ,,b5ar6c"r b;0;6crrq,olr

og6oEogq,o 3o6olr - btorgOob bocor 6gbortggq,ob btbgq,O$.,B. gbo3g6bogggob
Jg6ltc"r6;q,ob ts6cqOob qrobgoJqro6ob gtr6g639q'gergoblorgob 6tbr6;63bgq,
qmbobdogb.torl tsgbtbgb" blrg-b 6gjgc"r6ob 0og,tq,gc"rbob 0g0b6gq,gbq,ob 2015 $q,otl
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ErE6gboq,gbob, ,,blrg-lr 2019-2020 b,:b$l3q,er $q'.b r3tqgg6og6o 3,lqrgbE.r6ob

E.:0g3o63bol-t tsgbrbgb" bbg-b r3;Eg0og6o b,rblcrb 2019 Sqrob 0B ogq'obob N06-

01/70 E.:qgggboqgbob, ,,bbg-b l3tpg0og6o 3g6bc"r6;q,ob .rgoq,o6gbob,
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b3jgg0b6olr N3 brer$U3C$oq,3bobr p; bbg-b E.:JUq'OCOgbob qgg3rbgbob 0o36

$r60c"rE636oq,o b.l0brbg6gb6o3o b,r6lorgbob (N41259209, N41255028, N41252914,

N,I242252, Na 1 22 7633, Na72I07 7 6, No 1 2659 1 6 ) brggdmq,cbg

gb6drbgb:
1. ErOg3ogpgtt bbg-b ,r3.rpg0og6o 3g6bc"r6.rq,otr 2019-2020 blb$rgq,c.r $qlnb
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g36j6og6o, lr.r;gqrogr"r6oo El lr.:3obbgqrg,:6oc"r) g;6ob;%qg6c"rll c"r60rb;oroqgtb
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b.rb,rcooli B,:or3q,oor, 09:00 bor-E,rb 20:00 bor-flEg Sg6oerSg0o - 33o610o 30 bor-ob

clqg36erboor.

bbg-b brb$r3q'er J6c.r6gbob rqg0o6ob66o6gbob 0ob6oor qg.:0g3ogqg3b bbg-b
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g;66ogo, 33o610o s6.lgEgggb 40 bsorolr.:) bbg-b ,lE0o6obg6t6oobr pl bbg-tl

tsrJUq$C$gbob Oobrgqg3oor (qgrbr6coo 8).
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ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტეტი

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი ლელა თურმანიძე ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების
ფაკულტეტის დეკანი

09:00-18.00

სამშაბათი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18.00

ოთხშაბათი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18.00

ხუთშაბათი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18.00

პარასკევი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18.00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18.00

სამშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18.00

ოთხშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18.00

ხუთშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18.00

პარასკევი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

11:00-20.00 მორიგეობა



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18.00

სამშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18.00

ოთხშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18.00

ხუთშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 11:00-20.00 მორიგეობა

პარასკევი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18.00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი მაია

მაღულარია
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის ოფისის
სპეციალისტი

09:00-18.00

სამშაბათი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18.00

ოთხშაბათი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18.00

ხუთშაბათი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18.00

პარასკევი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18.00



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი

დეპარტამენტის სპეციალისტი
11:00 -20:00 მორიგეობა

სამშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ოთხშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:30-18.50

სამშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18.50

ოთხშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18.50

ხუთშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20.50 მორიგეობა

პარასკევი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18.50



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა

დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18.00

სამშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18.00

ოთხშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

11:00-20.00 მორიგეობა

ხუთშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18.00

პარასკევი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18.00



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
სამშაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:00-18.00

ოთხშაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

ხუთშაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

პარასკევი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

შაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

14:00-16:00 05.10.2019 19.10.2019
02.11.2019 16.11.2019
31.11.2019 14.12.2019
28.12.2019

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:30-18.50

სამშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18.50

ოთხშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18.50

ხუთშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20:00 31.10.2019 05.12.2019
07.11.2019 12.12.2019
14.11.2019
21.11.201926.12.2019
19.12.2019

პარასკევი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18.50



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო

ტექნოლოგიების სპეციალისტი
09:00-18:00

სამშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

ოთხშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

შაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

11:00-20:00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
სამშაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:00-18.00

ოთხშაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

ხუთშაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

შაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

14:00-16:00 28.09.2019 26.10.2019
12.10.2019 09.11.2019
23.11. 2019 07.12.2019



21.12.2019

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:00-18.00

სამშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20.00 მორიგეობა

ოთხშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

ხუთშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

პარასკევი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20.00



სამშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

ოთხშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

ხუთშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00

პარასკევი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18.00







რექტორის აპარატი

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი არჩილ ვარშალომიძე

რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის ს უფროსი
რექტორის მრჩეველი

მთავარი სპეციალისტი

09.30– 18.00
11.00-20.00
09.30-18.00

სამშაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის ს უფროსი
რექტორის მრჩეველი

მთავარი სპეციალისტი

09.30-20.00
09.00-18.00
09.30-18.00

ოთხშაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის ს უფროსი
რექტორის მრჩეველი

მთავარი სპეციალისტი

09.30-18.00
11.00-20.00
09.30-18.00

ხუთშაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის ს უფროსი
რექტორის მრჩეველი

მთავარი სპეციალისტი

09.30-20.00
09.00-18.00
09.30-18.00

პარასკევი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის ს უფროსი
რექტორის მრჩეველი

მთავარი სპეციალისტი

09.30 – 18.00
11.00-20.00
09.30-18.00

შაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე

რექტორის აპარატის ს უფროსი
რექტორის მრჩეველი

10.00-13.00



რექტორის მოადგილეები

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი თამარ სირაძე

ნათია წიკლაშვილი
რექტორის მოადგილე

რექტორის მოადგილე
09.00-18.00

11.00 – 20.00

სამშაბათი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

11.00-20.00
09.00-18.00

ოთხშაბათი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

09.00-18.00
11.00-20.00

ხუთშაბათი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

11.00-20.00
09.00-18.00

პარასკევი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

09.00 – 18.00
11.00-20.00

შაბათი თამარ სირაძე რექტორის მოადგილე 10.00-15.00



ბსუ-სადმინისტრაციისსამუშაო განრიგი
ფაკულტეტი -საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
N დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
1 ორშაბათი მარიკა მორთულაძე

თამილა ვერულიძე
მაია რესულიძე
მარია სარხაიანი

დეკანის მოადგილე
სპეციალისტი
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.00
14. 00-22. 00

ფაკულტეტის
ადმინისტრაციის სამუშაო
საათები ყოველდღიურად

გარდა მორიგეობის
დღეებისა   09- დან   18

საათამდეა.
2 სამშაბათი ნატო ზოსიძე

მანანა კუჭავა
ქრისტინე მახარაძე

მარია სარხაიანი

დეკანის მოადგილე
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.00
14. 00-22. 00

3 ოთხშაბათი მარინა ქორიძე
დიანა ცეცხლაძე
მარია სარხაიანი

დეკანი
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.00
14. 00-22. 00

4 ხუთშაბათი თეა ქოიავა
თამარ თიკანაძე

ლია გაბაიძე
მარია სარხაიანი

ხარისხის სამსახურის
სპეციალისტი
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.0011. 00 -20.00

14. 00-22. 00

5 პარასკევი მარინა ქორიძე
თეონა მამუჭაძე
მარია სარხაიანი

დეკანის მოადგილე
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.00
16. 00-22. 00

6 შაბათი შაბათ მონაცვლეობით
მორიგეობენ:

ნატო  სურმანიძე
ქრისტინე  მახარძე,

მარიკა მორთულაძე,
მარია სარხაიანი

დეკანის მოადგილე
სპეციალისტი

09.00-20.00

დეკანი:



სასწავლო პროცესის დეპარტამენტი

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ირმა ქერქაძე სასწავლო პროცესის

დეპარტამენტის უფროსი
12 სთ-დან 20 სთ-მდე

სამშაბათი
თურმანიძე მაია

სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის წამყვანი

სპეციალისტი

12 სთ-დან 20 სთ-მდე

ოთხშაბათი
გამყრელიძე ხათუნა

სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის მთავარი

სპეციალისტი

12 სთ-დან 20 სთ-მდე

ხუთშაბათი
ირმა ქერქაძე

სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის უფროსი

12 სთ-დან 20 სთ-მდე

პარასკევი თურმანიძე მაია სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის წამყვანი

სპეციალისტი

12 სთ-დან 20 სთ-მდე

შაბათი
გამყრელიძე ხათუნა

სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის მთავარი

სპეციალისტი

10 სთ-დან 15 სთ-მდე შაბათის ხარჯზე
გამოუნთავისუფლდეს

სამშაბათი დღე



ფაკულტეტეტი - ტექნოლოგიური

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
1 ორშაბათი მზიური შავაძე ტექნოლოგიებისა და

საინჟინრო მენეჯმენტის
დეპარტამენტის

სპეციალისტი

11.00-20.00

2 სამშაბათი გოჩა ჩავლეშვილი ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის ხარისხის

უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

11.00-20.00

3 ოთხშაბათი გიზო ფარცხალაძე ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის დეკანი

11.00-20.00

4 ხუთშაბათი რუსუდან გუნია ინჟინერიისა და
მშენებლობის

11.00-20.00

5 პარასკევი გოჩა ჩავლეშვილი ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის ხარისხის

უზრუნველყოფის
სამსახურის უროსი

11.00-20.00

6 შაბათი ცხრილით
მეცადინეობები არ

არის ჩასმული



ტურიზმის ფაკულტეტის ადმინისტრაციის სამსახურში ყოფნის განრიგი

№ დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შაბათი სთ

1. ორშაბათი დინარა ფაღავა დეკანის მოადგილე 11:00-20:00 21 სექტემბერი
26 ოქტომბერი
14 დეკემბერი

10:00-16:00

2. სამშაბათი ირმა ჭიჭინაძე სპეციალისტი 11:00-20:00 28 სექტემბერი
2 ნოემბერი

10:00-16:00

3. ოთხშაბათი თინათინ გოგოლიშვილი სპეციალისტი 11:00-20:00 5 ოქტომბერი
9 ნოემბერი

10:00-16:00

4. ხუთშაბათი ნანა გიორგაძე დეკანის მოადგილე 11:00-20:00 12 ოქტომბერი
30 ნოემბერი

21 დეკემბერი

10:00-16:00

5. პარასკევი ზაზა ბერიძე სპეციალისტი 11:00-20:00 19 ოქტომბერი
7 დეკემბერი

10:00-16:00

ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფესორიროსტომ ბერიძე



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ადმინისტრაციის სამუშაო გრაფიკი

2019-2020 სასწ. წელი. შემოდგომის სემესტრი

# სახელი, გვარი,
თანამდებობა

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი შესვენება

1. გიორგაძე მარინე - დეკანი 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00
2. აბულაძე თეონა - დეკანის
მოადგილე

09.30-17.30 09.30-17.30 09.30-17.30 09.30-17.30 09.30-17.30

3. ჯიჯიეშვილი შოთა -
დეკანის მოადგილე

09.00-14.00
17.30-20.00

09.00-14.00
17.30-20.00

09.00-14.00
17.30-20.00

09.00-14.00
17.30-20.00

09.00-14.00
17.30-20.00

10.00-13.00 14.00-17.00

4. ჟუკა გუმბარიძე - ხარისხის
სამსახურის უფროსი

09.00-17.30 09.00-17.30 09.00-17.30 09.00-17.30 09.00-17.30 13.00-14.00

5. ლელა შაქარიშვილი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
6. ინგა ხოროიშვილი 09.30-17.50 09.30-17.50 09.30-17.50 09.30-17.50 09.30-17.50 14.00-15.00
7. ირმა მიქატაძე 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
8. რუსუდან ჩხაიძე 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
9. ნარგიზ ძნელაძე 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
10. ეთერ გოგუაძე 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
11. მანანა კოხრეიძე 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
12. ნუნუ ბერიძე 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
13. მაია კაკალაძე 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
14. ლია ბერაია 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00



2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი, ეკონომიკისა და ბიზნესისფაკულტეტი
ფაკულტეტის ადმინისტრაციის სამსახურში გამოცხადების განრიგი

№ დღე სახელი, გვარი თანამდებობა დრო შენიშვნა
1 ორშაბათი

ასიე ცინცაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახური
11:00-20:00

ვლადიმერ ღლონტი დეკანი 10:00-18:00
რამინ ცინარიძე დეკანის მოადგილე 10:00-18:00

მადონა ფალავანდიშვილი დეკანის მოადგილე 09:00-18:00

2 სამშაბათი
ასიე ცინცაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური

10:00-20:00

ვლადიმერ ღლონტი დეკანი 09:00-18:00
რამინ ცინარიძე დეკანის მოადგილე 10:00-18:00

მადონა ფალავანდიშვილი დეკანის მოადგილე 09:00-17:00
3 ოთხშაბათი

ასიე ცინცაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახური
11:00-20:00

ვლადიმერ ღლონტი დეკანი 10:00-20:00
რამინ ცინარიძე დეკანის მოადგილე 10:00-18:00

მადონა ფალავანდიშვილი დეკანის მოადგილე 09:00-17:00
4 ხუთშაბათი

ასიე ცინცაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახური
10:00-20:00

ვლადიმერ ღლონტი დეკანი 9:00-18:00
რამინ ცინარიძე დეკანის მოადგილე 10:00-18:00

მადონა ფალავანდიშვილი დეკანის მოადგილე 09:00-17:00
5 პარასკევი

ასიე ცინცაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახური
11:00-20:00

ვლადიმერ ღლონტი დეკანი 10:00-18:00
რამინ ცინარიძე დეკანის მოადგილე 10:00-18:00

მადონა ფალავანდიშვილი დეკანის მოადგილე 09:00-20:00
6 შაბათი

ასიე ცინცაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახური
10:00-14:00 ვლადიმერ ღლონტი - 21.09.2019,

19.10.2019, 16.11.2019, 14.12.2019;
ასიე ცინცაძე - 28.09.2019,
26.10.2019, 23.11.2019, 21.12.2019;
მადონა ფალავანდიშვილი -
05.10.2019, 02.11.2019, 30.11.2019,
28.12.2019;
რამინ ცინარიძე - 12.10.2019,
09.11.2019, 07.12.2019, 11.01.2020.

ვლადიმერ ღლონტი დეკანი 10:00-14:00
რამინ ცინარიძე დეკანის მოადგილე 10:00-14:00

მადონა ფალავანდიშვილი დეკანის მოადგილე 10:00-14:00















საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის აკადემიურ პირთა  

საკონსულტაციო საათების გრაფიკი 

2019-2020 სასწავლო წელი (შემოდგომის  სემესტრი) 

 აკადემიური პირი  ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი 

 მანველიძე ირაკლი A  11:00 -16:00    

 გორგილაძე ირაკლი B     15:00-17:00 

 დიასამიძე რევაზ B    14:00-16:00  

 ზოიძე ინეზა A  15:00 – 17:00 15:00 – 17:00   

 ლაზბა ნატალია A  11:00 -13:00  15:00- 17:00  

 ბაჟუნაიშვილი ლაშა  A  10:00 – 12:00 10:00-12:00   

 ბურკაძე ზაზა A 13:00 – 14:00  12:00 – 13:00 11:00- 12:00 12:00-13:00  

 ხოზრევანიძე ლაშა B   11:00-13:00   

 ცინცაძე ირინე  A 11:00 -13:00   14:00 – 16:00  

 

დეკანი:                                            /ლ. ჯაყელი/ 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:                          /ნ. ლაზბა/ 



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი 
ფაკულტეტი   - იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა 

 

დეპარტამენტი  -   სამართლის   

 

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა, 

კატეგორია 
 

კვირის დღეები 

 

ორშაბათი 

 

სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი 

1  

 

 

ადამ მახარაძე 

 

 

 

პროფესორი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია  

10:00-11:00 

13:00-14:00 

 

16:00-18:00 

  

 

 

 

 

2  

მურმან გორგოშაძე 

 

პროფესორი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია 11:00-13:00  

 

11:00-13:00    

3  

ლევან ჯაყელი 

 

ასოც. პროფესორი 

კატეგორია   B 

დეკანი 

სააუდიტორიო საათები 11:00-14:00 11:00-14:00  10:00-12:00 09:00-11:00  

კონსულტაცია  
14:00-15:00 

   
 

 
14:00-15:00 

 

4  

მალხაზ ნაკაშიძე 

 

ასოც. პროფესორი 

კატეგორია   A 
 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია  14:00-15:00 14:00-15:00 13:00-15:00   

5  

ომარ ფარტენაძე 

 

ასოც. პროფესორი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია  

12:00-13:00 

 

12:00-13:00 

 

12:00-13:00 

 

12:00-13:00 

  

6 გივი აბაშიძე ასოც. პროფესორი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია   

14:00-16:00 

  

12:00-14:00 

 

 

 



 

 

 

 

 

დეპარტამენტის   ხელმძღვანელი: 

 

7 

 

სოლომონ 

მენაბდიშვილი 

ასოც. პროფესორი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები     

 

  

კონსულტაცია 

 

10:00-12:00 10:00-12:00     

8 ლინდა 

შალამბერიძე 

ასისტენტი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები 

 

 

 

     

კონსულტაცია 

 

 

14:00-17:00 
 

14:00-15:00 

    

9 იოსებ შოთაძე ასისტენტი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები 

 

 

 

     

კონსულტაცია 

 

 

17:00-18:00 

13:0016:00     

10 ანზორ მახარაძე ასისტენტი 

კატეგორია   A 

სააუდიტორიო საათები 

 

 

 

     

კონსულტაცია 

 

11:00-13:00 

 

  10:00-12:00   

11 ირაკლი აბაშიძე ასისტენტი 

კატეგორია   B 

სააუდიტორიო საათები 

 

13:00-15:00 

 

09:00-11:00 11:00-13:00    

კონსულტაცია 

 

12:00-13:00 

 

12:00-13:00     

12 დავით გაბაიძე ასისტენტი 

კატეგორია   B 

სააუდიტორიო საათები 

 

 

 

 09:00-11:00  09:00-11:00  

კონსულტაცია 

 

 

 

 11:00-12:00  11:00-12:00  



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი 
ფაკულტეტი   - იურიდული და სოციალურ მეცნიერებათა  

 

დეპარტამენტი  -     სოციალურ მეცნიერებათა 

 

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა, 

კატეგორია 
 

კვირის დღეები 

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი 

1 გურამ ჩაგანავა  

 

პროფესორი                              

A   კატეგორია 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია  

 

 

 

13 :00-15:00 

 

 

14 :00-16:00 

 

 

 

2 ქეთევან ბერიძე  

ასოცირებული 

პროფესორი                              

A   კატეგორია 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია   

16:00-18:00 

  

16:00-18:00 

 

 

 

3 რუსუდან კეჭაყმაძე ასოცირებული 

პროფესორი                              

A   კატეგორია 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია  

16 :00-17:00 

 

13:00-14:00 

 

14:00-15:00 

 

14:00-15:00 

 
 

 

4 რუსუდან ბერიძე  

ასოცირებული 

პროფესორი                              

სააუდიტორიო საათები       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: 

A   კატეგორია 

 
 

კონსულტაცია 10:00-11:00 

12:00-13:00 

 10:00-11:00 11:00-12:00   

5 შორენა მესხიძე  

 

ასისტენტი                              

A   კატეგორია 
 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია  11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 12:00-13:00  

6 ეთერი ვარშანიძე ასისტენტი                              

A   კატეგორია 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია   

 

  13:00-17:00  

 

 

7 

 

 

 

 

გურანდა 

შამილიშვილი 

 

ასისტენტ 

პროფესორი                              

A   კატეგორია 

სააუდიტორიო საათები       

კონსულტაცია    10:00-12;00 14:00-16:00  



1. აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
2. ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

3. დეპარტამენტი - ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

4. 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 თათია ნაკაშიძე ასისტენტ
პროფესორი

A

სააუდიტორიო საათები 12.00
13.00

13.00
14.00

10.00
13.00
14.00
15.00

10.00
11.00

კონსულტაცია
10.00
11.00

11.00
12.00

2 იბრაიმ დიდმანიძე ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო საათები 09.00
10.00
11.00

11.00
12.00
13.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

09.00
10.00
11.00

კონსულტაცია 12.00
13.00

12.00
13.00

3 ნელი ახვლედიანი სააუდიტორიო საათები 13.00
14.00

10.00
11.00
12.00
13.00

11.00
12.00
13.00
14.00

კონსულტაცია 12:00 9:00 9:00
10:00

4 ნინო სამნიძე სააუდიტორიო საათები 10.00
11.00

10.00
11.00

10.00
14.00
15.00

10.00
11.00
12.00

(მაგისტრ.
სავარაუდოდ)
10.00
11.00

კონსულტაცია 12.00
13.00

12.00
13.00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

5 მედეა დიასამიძე სააუდიტორიო საათები 10.00
11.00

10.00
11.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

კონსულტაცია 12.00
13.00

12.00
13.00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი
დეპარტამენტი - კომპიუტერულ მენიერებათა
2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 დავით დევაძე პროფესორი
‘’ა’’

სააუდიტორიო საათები 14 სთ - 207
15 სთ - 207

12 სთ - 220
13 სთ - 207

12 სთ - 220
13 სთ - 207

კონსულტაცია 11:00 – 15:00

2 ციცინო
სარაჯიშვილი

ასოც. პროფესორი
‘’ა’’

სააუდიტორიო საათები
12 სთ - 226
13 სთ - 226

14 სთ - 226
15 სთ - 226

11 სთ - 224
12 სთ - 224
14 სთ - 228
15 სთ - 228

13 სთ - 221
14 სთ - 221

კონსულტაცია 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00
3 ზებურ სურმანიძე ასოც. პროფესორი

‘’ბ’’
სააუდიტორიო საათები 18 სთ - 228

19 სთ - 228
13 სთ - 221
14 სთ - 221

კონსულტაცია 11:00 – 13:00
4 გულადი

ფარტენაძე
ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები 9 სთ - 215

10 სთ - 215
14 სთ - 226

9 სთ - 215
10 სთ - 215
11სთ - 226

9 სთ - 215
10 სთ - 215

15 სთ - 221
16 სთ - 221

კონსულტაცია 11:00 – 12:00 14:00 – 15:00
5 მიხეილ დონაძე ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები 10 სთ - 221 13 სთ - 228

14 სთ - 226
15 სთ - 224
16 სთ - 215
18 სთ - 226

14 სთ - 215
15 სთ - 228
16 სთ - 226

კონსულტაცია 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00
6 გრიგოლ კახიანი ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები 9 სთ - 224

10 სთ - 224
18 სთ - 226
19 სთ - 226

12 სთ - 226
14 სთ - 224
16 სთ - 226

9 სთ - 221
10 სთ - 226
12 სთ - 224

კონსულტაცია 11:00 – 13:00 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00

7
ზაზა დავითაძე ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები 16 სთ - 226

17 სთ - 226
9 სთ - 221
10 სთ - 226
11 სთ - 228

11 სთ - 221
12 სთ - 228
13 სთ - 226



კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით დევაძე

13 სთ - 219 16 სთ - 224
17 სთ - 224

კონსულტაცია 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00
8 ვახტანგ ბერიძე ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები

10 სთ - 224
11 სთ - 215

9 სთ - 226
10 სთ - 226
11 სთ - 226
12 სთ - 226

11 სთ - 226
12 სთ - 228

10 სთ - 221
11 სთ - 228
12 სთ - 226

კონსულტაცია 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00
9 ელზა ჯინჭარაძე ასისტენტი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები 10 სთ - 226

11 სთ - 226
9 სთ - 226
10 სთ - 226

14 სთ - 228
15 სთ - 226
16 სთ - 224
17 სთ - 224
19 სთ - 226

9 სთ - 226
10 სთ - 226
16 სთ - 228
17 სთ - 226

კონსულტაცია 12:00 – 14:00 11:00 – 13:00
10 ამირან შარაძე ასისტენტი

‘’ბ’’
სააუდიტორიო საათები 16 სთ - 226

17 სთ - 226
14 სთ - 226
15 სთ - 226

13 სთ - 226 15 სთ - 226
18 სთ - 224
19 სთ - 224

კონსულტაცია 16:00 – 18:00



2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ვლადიმერ ბალაძე პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 11 სთ-აუდ.219
12 სთ-აუდ.215

10 სთ-აუდ.215
11 სთ-აუდ.215
14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215
16 სთ-აუდ.214

14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215
16 სთ-აუდ.214

კონსულტაცია 13სთ 12 სთ
13სთ

13სთ

2 იაშა დიასამიძე პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 11 სთ-აუდ.219
12 სთ-აუდ.219
14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215

9 სთ-აუდ.207 12 სთ-აუდ.207
13 სთ-აუდ.207

კონსულტაცია 11სთ
12სთ

11სთ
12სთ

3 ონისე სურმანიძე პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 14 სთ-აუდ.131
15 სთ-აუდ.120
16 სთ-აუდ.120
17 სთ-აუდ.120

14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215
16 სთ-აუდ.218
17 სთ-აუდ.218

14 სთ-აუდ.129
15 სთ-აუდ.129
16 სთ-აუდ.129

12 სთ-აუდ.207
13 სთ-აუდ.207
14 სთ-აუდ.118
15 სთ-აუდ.118

14 სთ-აუდ.116
15 სთ-აუდ.116
16 სთ-აუდ.116
17 სთ-აუდ.116

კონსულტაცია 13სთ 13სთ 14სთ 13სთ

4 ანზორ ბერიძე პროფესორი
ა-კატეგორია
შვებულებაშია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია

5 ლელა თურმანიძე ასოც. პროფესორი
ბ-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 10 სთ-აუდ.59 13 სთ-აუდ.50
14 სთ-აუდ.60

9 სთ-აუდ.234
10 სთ-აუდ.234

9 სთ-აუდ.59
10 სთ-აუდ.59

14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215

კონსულტაცია 15სთ 15სთ

6 დალი მახარაძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 14 სთ-აუდ.221
15 სთ-აუდ.221

12 სთ-აუდ.203 12 სთ-აუდ.203
13 სთ-აუდ.203
15 სთ-აუდ.221
16სთ-აუდ.221

12 სთ-აუდ.221
13სთ-აუდ.221
16 სთ-აუდ.212
17 სთ-აუდ.212

კონსულტაცია 13სთ
14სთ

14სთ
15სთ

7 ნინო სვანიძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 11 სთ-აუდ.415
12 სთ-აუდ415
13 სთ-აუდ.207

13 სთ-აუდ.207
14 სთ-აუდ.207

12 სთ-აუდ203
13 სთ-აუდ.203

კონსულტაცია 10სთ 10 სთ
11სთ

10 სთ

8 ომარ გივრაძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.430
10 სთ-აუდ.430
12 სთ-აუდ.221

12 სთ-აუდ.228 12 სთ-აუდ.302 საინჟ
13 სთ-აუდ.302 საინჟ

11 სთ-აუდ.412-415
12 სთ-აუდ.412-415

9 სთ-აუდ.410 საინჟ
10 სთ-აუდ.410 საინჟ
11 სთ-აუდ.410 საინჟ
12 სთ-აუდ.410 საინჟ
15 სთ-აუდ.207

14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215

კონსულტაცია 13 სთ
14სთ

13 სთ
14სთ



9 მზევინარ ბაკურიძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.426
10 სთ-აუდ.426
11 სთ-აუდ.203
12 სთ-აუდ.203

9 სთ-აუდ.406
10 სთ-აუდ.406
11 სთ-აუდ.203
12 სთ-აუდ.428
13 სთ-აუდ.428

9 სთ-აუდ.408
10 სთ-აუდ.408
11 სთ-აუდ.200
12 სთ-აუდ.200
13 სთ-აუდ.200

9 სთ-აუდ.415
10 სთ-აუდ.415

კონსულტაცია 11სთ
12სთ

11სთ
12სთ

10 მაია ძაძამია ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 10 სთ-აუდ.60
11 სთ-აუდ.215
12 სთ-აუდ.215

11 სთ-აუდ.207
12 სთ-აუდ.207
14 სთ-აუდ.207
15 სთ-აუდ.207
16 სთ-აუდ.207

12 სთ-აუდ.219 10 სთ-აუდ.207
11 სთ-აუდ.207
16 სთ-აუდ.228
17 სთ-აუდ.228

10 სთ-აუდ.234
11 სთ-აუდ.234
12 სთ-აუდ.234
14 სთ-აუდ.207

კონსულტაცია 13 სთ 13 სთ 13 სთ 13 სთ

11 ნინო  ცინარიძე ასისტ. პროფესორი
ბ-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 14 სთ-აუდ.59
15 სთ-აუდ.59

13 სთ-აუდ.65
14 სთ-აუდ.65

13 სთ-აუდ.50
14 სთ-აუდ.50
15 სთ-აუდ.50

კონსულტაცია 14 სთ
15სთ

12 რუსლან ცინარიძე ასისტ. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.207
10 სთ-აუდ.207
11 სთ-აუდ.423
12 სთ-აუდ.423

11 სთ-აუდ.402
12 სთ-აუდ.402

9 სთ-აუდ.402
10 სთ-აუდ.402
12 სთ-აუდ.215

15 სთ-აუდ.207
16 სთ-აუდ.207

9 სთ-აუდ.210
10 სთ-აუდ.210
11 სთ-აუდ.210
12 სთ-აუდ.221
13 სთ-აუდ.221

კონსულტაცია 13 სთ
14სთ

13 სთ
14სთ



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების

დეპარტამენტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 გული
შერვაშიძე

პროფესორი ,,ა’

სააუდიტორიო
საათები

14-17 9-10
10-11-12

10-11 10-11-12

კონსულტაცია 11-12-13-
14

2 ლელა
თავდგირიძე

პროფესორი ,,ა’ სააუდიტორიო
საათები

18-19 13-14
15-16

კონსულტაცია 14-16 16-18

3 მადონა
მიქელაძე

ასოცირებული
პროფესორი ,,ბ“

სააუდიტორიო
საათები



კონსულტაცია 9-10 9-10

4 ნანა მაკარაძე ასოცირებული
პროფესორი ,,ბ“

სააუდიტორიო
საათები

11-13

კონსულტაცია

5 ნანი მამულაძე ასოცირებული
პროფესორი ,’ა“

სააუდიტორიო
საათები

12-14 12-13 9-13 11-15 12-16

კონსულტაცია 13-15 13-15

6 ნატო შეროზია ასოცირებული
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო
საათები

11-12 12-14,
14-16

12-13,
14-17

11-13 -

კონსულტაცია 12-13 16-17 13-14 13-14 -
-



7
მარინე
გურგენიძე

ასოცირებული
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო
საათები

16-17 14-15
15-16

12-13
14-15
15-16

13-14

კონსულტაცია 15-17 16-17 15-16

8
დიანა
ახვლედიანი

ასისტენტ
პროფესორი,,ა“

სააუდიტორიო

კონსულტაცია 14-16

9 დარეჯან
გელაძე

ასისტენტ
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო

კონსულტაცია 13-14 13-14-15-16 13-14-15 13-14

10 ბესიკ ციცაგი ასისტენტ
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო

კონსულტაცია 11-12 10-12-13-14 10-11-13-
14



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების

დეპარტამენტი - ფიზიკის

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

9-
10

სახელი,
გვარი

აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი

სთ
სამშაბათი

სთ
ოთხშაბათი

სთ
ხუთშაბათი

სთ
პარასკევი

სთ
შაბათი

1 ნუგზარ
ღომიძე

პროფესორი
ა

სააუდიტორიო
საათები

1100-1200 900-1000 1100-1400

კონსულტაცია
1100-1300 1500-1700

2 კალანდაძე
ლალი ასოც. პროფ.

ა

სააუდიტორიო
საათები

900-1100 1100-1200

1400

900-1000

12-13
900

1100-1200

კონსულტაცია 1200-1300 1100 1000

3 ჯაბნიძე
იზოლდა

ასოც. პროფ.
ა

სააუდიტორიო
საათები

1000-1400 1000-1400 1000-1200

1400-1500

1400-1500 1400

კონსულტაცია 1300

1200-1300 1300

4 ნაკაშიძე
ომარი ასოც. პროფ.

ა

სააუდიტორიო
საათები

900, 1100 1100-1200 1400 1000-1100 1400-1500



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: ლალი კალანდაძე

კონსულტაცია 1000 1300 1300 1200

5 გამიშიძე
ზაური

ასოც. პროფ.
ა

სააუდიტორიო
საათები

900-1300 900-1300

კონსულტაცია 900-1100 1400-1500



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

დეპარტამენტი - ქიმიის

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მაია ვანიძე ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

9:00-13:00
14:00-16:00

9:00 - 12:00
14:00 - 18:00

9:00-17:00 9:00 - 14:00

კონსულტაცია
13:00-14:00 12:00-14:00

2 ალეკო
კალანდია

პროფესორი
B კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

10:00 – 13:00 9:00-12:00 12:00-13:00

კონსულტაცია 13:00-14:00 13:00-14:00

3 ირინა ბეჟანიძე პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

9:00 -16:00 9:00-13:00 10:00-12:00

კონსულტაცია 13:00-15:00 13:00 - 15:00

4 ნინო კიკნაძე ასოცირებული
პროფესორი
B კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

15:00-19:00

კონსულტაცია 13:00-15:00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

5 თინა ხარებავა ასისტენტ
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

12:00-16:00 11:00-14:00 14:00-18:00 11:00-15:00

კონსულტაცია 14:00-16:00 15:00-17:00

6 გულთამზე
თავდგირიძე

ასისტენტ
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

11:00-18:00 10:00-14:00 10:00 – 14:00 15:00-17:00 -

კონსულტაცია 14:00-16:00 13:00-15:00 -
-

7
ინდირა
ჯაფარიძე

ასისტენტ
პროფესორი
B კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

11:00-15:00 9:00-11:00 9:00-11:00
12:00-14:00

11:00 – 12:00
13:00-14:00

კონსულტაცია 13:00-15:00 13:00-15:00







აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვა

დეპარტამენტი - გეოგრაფიის

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი ანთაზ ქიქავა

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ანთაზ ქიქავა პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები 9.00-14.00 10.00-17.00 12.00-16.00 10.00-15.00 10.00-15.00

კონსულტაცია 12:00 სთ 12:00 სთ 12:00 სთ 11:00 სთ

2 მერაბ ფუტკარაძე პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

11.00-16.00 15.00-20.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-19.00

კონსულტაცია
13:00 სთ 14:00 სთ 15:00 სთ 16:00 სთ

3 ნაზიბროლა ფაღავა ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები 9.00-11.00 16.00-18.00 18.00-20.00 9.00-13.00

კონსულტაცია
17:00 სთ 13:00 სთ

4 მერაბ მგელაძე ასოცირებული
პროფესორი
B

სააუდიტორიო
საათები 9.00-17.00 11.00-21.00

კონსულტაცია
13:00 სთ 13:00 სთ

5 ხათუნა
ჭიჭილეიშვილი

ასისტენტ
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

10.00-15.00 10.00-17.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00

კონსულტაცია 12:00 სთ 13:00 სთ 14:00 სთ 12:00 სთ

6 ცირა ქამადაძე ასისტენტ
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები 11.00-17.00 10.00-16.00 11.00-17.00 9.00-15.00 9.00-15.00

კონსულტაცია 12:00 სთ 12:00 სთ 14:00 სთ 14:00 სთ



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვა

დეპარტამენტი - კლინიკური მედიცინა

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 პროფ. კახაბერ
ქაშიბაძე პროფ A

სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 15:00-17:00 სთ.

რეფერალური
15:00-17:00 სთ.
რეფერალური

2 პროფ. გივი
ცეცხლაძე პროფ A

სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 9:00 11:00 სთ

ბაუ
9:00 11:00 სთ
ბაუ

3 პროფ. ჯუმბერ
უნგიაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 15:00-17:00 სთ.

მედინა
15:00-17:00 სთ.
მედინა

4 პროფ. სოფიო
ბერიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.
რეფერალური

12:00-14:00 სთ.
რეფერალური

5 პროფ. ილია
ნაკაშიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 10:00-12:00 სთ.

მედინა
10:00-12:00 სთ.
მედინა

6 ასოც. პროფ.
რენე თანდილავა.

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

-

კონსულტაცია 12;00-14:00სთ.
დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

12;00-14:00სთ.
დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

-
-

7 ასოც. პროფ. ბეჟან
იაკობაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები



კონსულტაცია 12:00- 14:00სთ
სანიტასი

12:00- 14:00სთ
სანიტასი

8 ასოც. პროფ.
ნერიმან ცინცაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

მეზღვაურთა
ცენტრი

12:00-14:00 სთ.
მეზღვაურთა
ცენტრი

9 ასოც. პროფ.
ვახტანგ ბერიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

12:00-14:00 სთ.
დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

10 ასოც. პროფ.
შორენა ვაშაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

ონკოლოგიური
12:00-14:00 სთ.
ონკოლოგიური

11 ასოც. პროფ.
გიორგი ჟღენტი

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 10:00-12:00 სთ.

რესპუბლიკური
10:00-12:00 სთ.
რესპუბლიკური

12 ასისტ. პროფ.
ზურაბ ჩიხლაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 10:00-12: 00 სთ.

რეფერალური
10:00-12: 00 სთ.
რეფერალური

13 ასისტ. პროფ.
ნანა ცინცაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 10:00-12:00 სთ.
რესუბლიკური

10:00-12:00 სთ.
რესუბლიკური

14 ასისტ. პროფ.
ვაჟა თედორაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

რესპუბლიკური
12:00-14:00 სთ.
რესპუბლიკური

15 ასისტ. პროფ.
რუსუდან
ვადაჭკორია

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

ბსუ
12:00-14:00 სთ.
ბსუ

16 ასისტ. პროფ.
გიორგი
ნიკოლაიშვილი

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 14:00-16 სთ.

რეფერალური
14:00-16 სთ.
რეფერალური



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი კახაბერ ქაშიბაძე

17 ასისტ. პროფ.
სოფო ცქვიტინიძე

პროფ B სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია

18 ასისტ. პროფ.
თეა ქოიავა

პროფ B სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 15:00-16:00სთ

უნივერსიტეტი
15:00-16:00სთ
უნივერსიტეტი

19 ასისტ. პროფ.
ირინა ნაკაშიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 15:00-17:00 სთ.
უნივერსიტეტი

15:00-17:00 სთ.
უნივერსიტეტი



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

დეპარტამენტი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 სალომე
ღლონტი

პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია
15:00-16:00
სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

15:00-16:00 სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

2 ზურაბ
ჩომახაშვილი პროფესორი

A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 11:00-
12:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი

14:00-
15:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი

3 ჯიმშერ  ლეჟავა ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია
12:00-
13:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი

12:00-13:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი



4 ნაირა
კობალაძე ასისტენტ

პროფესორი A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 15:00-16:00სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

14:00-
15:00სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

5 ლელა ბერიძე

ასისტენტ
პროფესორი A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია
12:00 – 13:00 სთ.
რესპუბლიკური
საავადმყოფო

12:00 – 13:00 სთ.
რესპუბლიკური
საავადმყოფო

6 ეთერ  ჯაყელი ასისტენტ
პროფესორი A

სააუდიტორიო
საათები

-

კონსულტაცია 12:00-13:00
სთ.
301
აუდიტორია

13:00-14:00
სთ.
301
აუდიტორია

-
-

7
სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

დეპარტამენტი - სტომატოლოგია

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მზია ბაქრაძე

ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია
15:00-16:00
სთ.
სტომ.ბაზა

15:00-
16:00 სთ.

სტომ
ბაზა

2 ნატო ზოსიძე
ასოცირებული
პროფესორი
B

სააუდიტორიო
საათები

10:00 სთ
(305აუდ)

9:00-10:00
სთ (303
აუდ)

10:00სთ
(303
აუდ)

11: 00სთ
(303
აუდ.)

14:00 სთ
(303აუდ)

12:00სთ
(303აუდ)

კონსულტაცია 11:00-12:00სთ.
№ 319
კაბინეტი

14:00-
15:00სთ.
№ 319
კაბინეტი

3 დავით
ცეცხლაძე

ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 15:00-16:00
სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

15:00-16:00
სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

4 ფრიდონ
ჯაფარიძე ასისტენტი

B

სააუდიტორიო
საათები

17.11-
24.12(კურაცია)
15.16.17 სთ

კონსულტაცია 10:00-11:00სთ
სტომ. ბაზა

10:00-11:00სთ
სტომ. ბაზა

5 მარიამ
გოგოტიშვილი

ასისტენტი
A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 10:00-
11:00სთ
სტომ.
ბაზა

12:00 –
13:00 სთ.
სტომ.
ბაზა





აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი -

დეპარტამენტი -

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მარინე გიორგაძე პროფესორი,
ბ

სააუდიტორიო საათები 14:00-15:00
15:00-16:00

15:00-16:00

კონსულტაცია 13:00-14:00 13:00-14:00

2 თამარ სირაძე პროფესორი,
ბ

სააუდიტორიო საათები 10:00-11:00
15:00-16:00

10:00-11:00
13:00-14:00

14:00-15:00
15:00-16:00

კონსულტაცია 16:00-17:00 16:00-17:00

3 ჟიჟუნა გუმბარიძე ასოც. პროფესორი,
ბ

სააუდიტორიო საათები 15:00-16:00
16:00-17:00

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

15:00-16:00
16:00-17:00

15:00-16:00

კონსულტაცია 16:00-17:00 10:00-11:00

4 ირინე
გოშხეთელიანი

პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 11:00-12:00
12:00-13:00

12:00-13:00
13:00-14:00

5 ნატალია სურგულაძე
(დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი)

პროფესორი,
ა

კონსულტაცია
14:00-15:00
15:00-16:00

14:00-15:00
15:00-16:00



6 ნანა
სტამბოლიშვილი

პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 12:00-13:00
13:00-14:00

12:00-13:00
13:00-14:00

7 მარინე აროშიძე პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 11:00-12:00 12:00-13:00 11:00-12:00 11:00-12:00

8 ნინო დვალიძე პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00

9 მარინე სიორიძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13:00-14:00
14:00-15:00

13:00-14:00
14:00-15:00

10 ვიქტორია დიასამიძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 15:00-16:00
16:00-17:00

15:00-16:00
16:00-17:00

11 ზეინაბ გვარიშვილი ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 11:00-12:00
12:00-13:00

12:00-13:00
13:00-14:00

12 თეა შავლაძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 09:00:10:00
10:00-11:00

09:00:10:00
10:00-11:00

13 ნინო აროშიძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00 12:00-13:00

14 ნათია ქათამაძე ასოც.
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00

15 თეონა ბერიძე ასოც.
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 12:00-13:00
13:00-14:00

12:00-13:00
13:00-14:00

16 მერაბ ახვლედიანი ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 15:00-16:00 14:00-15:00 17:00-18:00 17:00-18:00

17 ასმათ არძენაძე ასოც. პროფესორი,
ა

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

18 ქეთევან სვანიძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13:00-14:00
14:00-15:00

13:00-14:00
14:00-15:00

19 ნანა ქაჯაია ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 14:00-15:00

20 ივდით დიასამიძე ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00

21 ლალი თავაძე ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00

22 თამილა დავითაძე ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 15:00-16:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00-16:00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

23 სოფიკო
თავართქილაძე

ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 11:00-12:00 11:00-12:00 12:00-13:00 12:00-13:00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

დეპარტამენტი - ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ჯემალ კარალიძე
დეპარტამენის
ხელმძღვანელი,
ასოც. პროპფესორი
(ა)

სააუდიტორიო საათები 9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

9.00-10.00
11.00-12.00
12.00-13.00

კონსულტაცია

2 კახაბერ
სურგულაძე

პროფესორი (ა) სააუდიტორიო საათები 9.00-10.00
10.00-11.00
12.00-13.00

9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

კონსულტაცია 11.00-12.00 13.00-14.00
13.00-14.00
14.00-15.00

3 ოთარ
გოგოლიშვილი პროფესორი (გ)

სააუდიტორიო საათები 15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

კონსულტაცია 12.00-13.00 14.00-14.00

4 ნუგზარ მგელაძე

პროფესორი (ა)

სააუდიტორიო საათები 14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
15.00-16.00

16.00-17.00
17.00-18.00

11.00-12.00



კონსულტაცია 11.00-12.00 13.00-14.00 11.00-12.00 10.00-11.00

5 ნანა
ხახუტაიშვილი

პროფესორი (ბ) სააუდიტორიო საათები 16.00-17.00 13.00-14.00
14.00-15.00

კონსულტაცია 17.00-18.00 15.00-16.00

6
იზოლდა ბელთაძე

ასოც.პროფესორი (ა)
სააუდიტორიო საათები 12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

12.00-13.00
15.00-16.00 15.00-16.00

16.00-17.00

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

კონსულტაცია 13.00-`14.00
14.00-15.00

14.00-15.00 13.00-14.00

7

ციური ქათამაძე ასოც. პროფესორი (ა) სააუდიტორიო საათები 14.00-15.00
15.00-16.00

11.00-12.00
12.00-13.00

9.00-10.00
10.00-11.00
14.00-15.00
15.00-16.00

9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

11.00-12.00
12.00-13.00

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 11.00-12.00 12.00-13.00

8 ემზარ კახიძე ასოც. პროფესორი (ა) სააუდიტორიო საათები 9.00- 10.00 12.00-13.00
13.00-14.00

კონსულტაცია 10.00-11.00 11.00-12.00
12.00-13.00

14.900-15.00

9

თამაზ ფუტკარაძე ასოც. პროფესორი (გ) სააუდიტორიო საათები 11.00-12.00 9.00-10.00 9.00-10.00
11.00-12.00

12.00-13.00 9.00-10.00
10.00-11.00

კონსულტაცია 10.00-11.00 11.00-12.00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

10

მარინა ჯინჭარაძე ასოც. პროფესორი (ა) სააუდიტორიო საათები 10.00-11.00
11.00-12.00
12.00 -13.00
13.00-14.00
15.00-16.00

11.00-12.00
12.00-13.00
13.0-14.00
14.00-15.00

10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

კონსულტაცია 14.00-15.00 12.00-13.00
14.00-15.00

13.00-14.00

11 ხათუნა დიასამიძე ასისტ. პროფესორი
(ა)

სააუდიტორიო საათები 9.00-10.00
12.00-13.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

კონსულტაცია 12.00-13.00 17.00-18.00 15.00-16.00
16.00-17.00



ფილოსოფიის დეპარტამენტის აკადემიური პერსონ. სააუდიტორიო- საკონსულტ.აციო სთ. შესრ. გრაფიკი (2019-2020 ს/ წ. შემ. სემ.)

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებ.,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ლალი  ზაქარაძე პროფესორი.
დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

10.00-
12.00-
13.00-
14.00-
16.00-17.00

13.00-
15.00-16.00

10.00 11.00-12.00-
13.00

კონსულტაცია 15.00
(1 სთ.)

17.00
(1 სთ.)

13.00
(1 სთ.)

15.00
(1 სთ.)

2 მიხეილ  მახარაძე პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

11.00-
12.00-
14.00-17.00

9.00-10.00-
11.00-12.00

11.00-12.00
17.00

17.00-18.00

კონსულტაცია 13.00
(1 სთ.)

15.00
(1 სთ.)

13.00
(1 სთ.)

15.00
(1 სთ.)

3 ვარდო  ბერიძე ასოც. პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

10.00-11.00
15.00-16.00

11.00-12.00 9.00-10.00-
11.00-14.00

9.00-12.00-
14.00-17.00

14.00-
15.00-16.00

კონსულტაცია 14.00
(1 სთ.)

14.00 16.00
(2 სთ.)

13.00
(1 სთ.)

4 გიორგი
მასალკინი

ასოც. პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

9.00-10.00-
11.00-12.00

11.00-
12.00-
13.00-14.00

14.00-15.00-
16.00

14.00-15.00 9.00-10.00-
11.00-
12.00-13.00

კონსულტაცია 15.00-16.00
(2სთ.)

17.00
(1 სთ.)

16.00
(1 სთ.)

5 ლალი  ანთიძე ასოც. პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

9.00-10.00 9.00-10.00-
11.00

13.00-16.00

კონსულტაცია 11.00-13.00
(2 სთ.)

12.00-14.00
(2 სთ.)

6 ირმა ბაგრატიონი ასისტ. პროფ.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

10.00-13.00 10.00-13.00 12.00 9.00-13.00 9.00 -

კონსულტაცია 14.00-15.00 14.00-15.00
(2 სთ.)

14.00-15.00
(1 სთ.)

-
-



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი ლ. ზაქარაძე
ფაკულტეტის  დეკანი: პროფესორი მ. გიორგაძე



აკადემიური პერსონალის სააუდიტორიო და საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი

ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
დეპარტამენტი - ქართული ფილოლოგია

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამ.
კატ.

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მაია ბარამიძე

ა

სააუდიტორიო
საათები

11.00/12.00/16.00 12.00/13.00/14.00 11.00/12.00/14.00 18.00/19.00

კონსულტაცია 15.00 15.00 13.00 15.00

2 მამია ფაღავა
ა

სააუდიტორიო
საათები

13.00/14.00/15.00 10.00/11.00/12.00 14.00/15.00/16.00 14.00/16.00

კონსულტაცია 12.00 13.00 13.00 15.00

3 რამაზ
ხალვაში

ა სააუდიტორიო
საათები

13.00/14.00

/16.00/17.00

16.00/17.00/18.00 13.00/14.00/
16.00/17.00/18.00

13.00/14.00/
15.00/16.00

კონსულტაციa
15.00 15.00

4 მალხაზ
ჩოხარაძე ა

სააუდიტორიო
საათები

14.00/15.00

/16.00/17.00

12.00/13.00/14.00/
15.00/16.00/17.00

12.00/13.00/14.00

/
15.00/16.00/17.00

კონსულტაცია 12.00/13.00 18.00 18.00



5 შორენა
მახაჭაძე ა

სააუდიტორიო
საათები

14.00/15.00/16.00 16.00 10.00/11.00/12.00

/13.00

კონსულტაცია 12.00 13.00 15.00 14.00 14.00/15.00

6 თინა
შიოშვილი

ა სააუდიტორიო
საათები

15.00/16.00/17.00 16.00/17.00 13.00/14.00/15.00 14.00/15.00

კონსულტაცია 14.00 15.00 12.00 13.00

7
ელგუჯა
მაკარაძე ა

სააუდიტორიო
საათები

9.00/10.00

/11.00/12.00

11.00/12.00 10.00/11.00/
12.00

10.00/11.00/
12.00/13.00

13.00/14.00

კონსულტაცია 10.00 13.00 10.00/11.00

8 ინგა
შამილიშვილი

ა სააუდიტორიო
საათები

9.00/10.00/11.00/
12.00

15.00/16.00/17.00 10.00/11.00/14.00

/
15.00

13.00/14.00

კონსულტაცია 12.00/13.00 11.00/12.00

9 ნანა ტრაპაიძე ა
სააუდიტორიო
საათები

9.00/11.00/12.00

13.00
9.00/10.00/11.00/1
2.00

9.00/10.00/11.00/
12.00

9.00/10.0011.00/
12.00

13.00/14.00

კონსულტაცია 10.00 13.00 13.00 12.00



10 გურამ ბახტაძე ა
სააუდიტორიო
საათები

9.00/10.00 10.00/11.00 10.00/11.00 9.00/10.00/11.00/
12.00

9.00/10.00

კონსულტაცია 11.00 12.00 12.00 11.00

11 ნანა ცეცხლაძე ა სააუდიტორიო
საათები

16.00 11.00/12.00/13.00
/
14.00

15.00/16.00 9.00/10.00/11.00

/12.00

კონსულტაცია 10.00 10.00 12.00 13.00

12 ნათელა
ფარტენაძე

ა სააუდიტორიო
საათები

14.00/15.00/16.0
0

11.00/12.00 13.00

კონსულტაცია
13.00/14.00 14.00/15.00

13 მაია კიკვაძე ა სააუდიტორიო
საათები

11.00/12.00/13.0
0/
14.00

10.00/11.00/12.00/
15.00/16.00/17.00

9.00/10.00/11.00/
12.00/15.00/16.00

9.00/10.00

კონსულტაცია 13.00/14.00 13.00/14.00

14 თემურ
ავალიანი

ა
სააუდიტორიო
საათები

14.00/15.00 14.00/15.00/16.00

/
17.00

კონსულტაცია
11.00 11.00/12.00 13.00

15 ლევან
ხალვაში

ა
სააუდიტორიო

17.00 9.00/10.00 13.00 14.00/15.00/16
.00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: მაია ბარამიძე

საათები

კონსულტაცია 16.00 11.00 14.00 17.00

16 მზია
ხახუტაიშვილ
ი

ა სააუდიტორიო
საათები

9.00/10.00 12.00/13.00 9.00/10.00

კონსულტაცია 11.00 13.00/14.00 14.00

17 მალხაზ
ბალაძე

ა
სააუდიტორიო
საათები

9.00/10.00 10.00/11.00 10.00/11.00

კონსულტაცია 11.00/12.00 12.00/13.00

18 ომარ მემიშიში სააუდიტორიო
საათები

11.00/12.00 12.00/13.00 11.00/12.00



ფაკულტეტი - ეკონომიკისა  და  ბიზნესის
დეპარტამენტი - ---საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო  საქმის
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

აკადემიური პერსონალის ბსუ-ში გამოცხადების, სააუდიტორიო და საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი.

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
დეკანი:

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ვლადიმერ
ღლონტი

პროფესორი
B-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9-12სთ; 14-15სთ.
18 სთ.

9-12სთ; 14-18სთ. 9-12სთ; 14-19სთ. 9-12სთ; 14-15სთ.
18 სთ.

9-12სთ;
14-18სთ.

კონსულტაცია 16--17 სთ. 16--17 სთ.

2 ასიკო ცინცაძე პროფესორი
B-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9-12სთ; 14-18სთ. 9-12სთ; 14 სთ.
17-18 სთ.

9-12სთ; 14-18სთ. 9-12სთ; 14 სთ.
17-18 სთ.

9-12სთ;
14-18სთ.

კონსულტაცია 15--16სთ. 15--16სთ.

3 გიორგი
აბუსელიძე

ასოც.პროფ.
A-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 10სთ; 12-16 სთ. 10-16 სთ. 11სთ;  13-14სთ;
16-19 სთ.

10-16 სთ. 13სთ;15-19 სთ.

კონსულტაცია 11 სთ. 12სთ. 15სთ. 14 სთ.

4 ლელა ონიანი ასოც.პროფ.
G-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 18-19სთ. 9-12სთ; 9-14 სთ; 18-19სთ. 18-19სთ.

კონსულტაცია

5 ირინა ვაშაყმაძე ასოც.პროფ.
A-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9-14სთ. 10 სთ.11-12 სთ.
15 სთ.

11-12სთ.13-16სთ. 10 სთ. 13-15 სთ. 11-14 სთ.
15-16სთ.

კონსულტაცია 13-14 სთ. 11-12 სთ.
6 ბესო ბოლქვაძე ასოც.პროფ.

A-კატეგორია
სააუდიტორიო საათები 14-18 სთ. 15-17 სთ. 18 სთ. 13-18 სთ. 14-19 სთ. 13-17 სთ.

კონსულტაცია 13 სთ. 13-14 სთ.

7
რამინ ცინარიძე ასისტ.პროფ.

B -კატეგორია
სააუდიტორიო საათები 10-13სთ;16-17სთ. 10-13სთ;18-19სთ. 10-13სთ;16-17სთ. 10-13სთ;18-19სთ. 10-13სთ;   16-

17სთ.
კონსულტაცია 16—17 სთ. 16—17 სთ.

8
ირინა თავაძე ასისტ.პროფ.

G-კატეგორია
სააუდიტორიო საათები 14-15 სთ. 14-17 სთ. 17-18 სთ. 16-17 სთ.

კონსულტაცია 13 სთ. 13 სთ.

9
ლილით
მელოიანი

ასისტ.პროფ.
G-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები ამ სემესტრში
არაა

კონსულტაცია



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის
დეპარტამენტი - ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის

2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ბადრი გეჩბაია
ასოც. პროფესორი,
დეპ. ხელმძღვანელი A

სამსახურში ყოფნის
საათები

10.00-20.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

2 რეზო მანველიძე პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 9.00-16.00 10.00-16.00

კონსულტაცია 13.00 13.00 13.00 13.00

3 გელა მამულაძე პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

9.00-14.00
17.00-18.00

10.00-12.00
14.00-18.00

9.00-12.00
14.00-17.00

9.00-14.00
17.00-18.00

9.00-13.00
16.00-18.00

კონსულტაცია 10.00 10.00 10.00 10.00

4 პაატა აროშიძე
ასოც. პროფესორი - A

სამსახურში ყოფნის
საათები

9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-10.00
14.00-15.00

კონსულტაცია 9.00-10.00 9.00-10.00

5 დავით ქათამაძე ასოც. პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00

კონსულტაცია 15.00-16.00 13.00 14.00

6 გულიკო
ქათამაძე

ასოც. პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00

კონსულტაცია 15.00 13.00 10.00 13.00

7 ირმა ჩხაიძე ასოც. პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

11.00-17.00 11.00-17.00 11.00-17.00 12.0018.00 12.00-18.00

კონსულტაცია 16.00 15.00 14.00-15.00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

ასოც. პროფესორი ბადრი გეჩბაია

8 ნანული მახარაძე ასისტ.  პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

12.00-18.00, 9.00-14.00
17.00-18.00

9.00-15.00 10.00-16.00 10.00-16.00

კონსულტაცია 13.00 13.00 13.00 12.00

9 ლეილა ცეცხლაძე ასისტ.  პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

10.00-17.00 11.00-18.00 9.00-16.00 12.00-19.00 11.00-18.00

კონსულტაცია 12.00 12.00 13.00 13.00

10 ნატო ჯაბნიძე ასისტ.  პროფესორი - A სამსახურში ყოფნის
საათები

9.00-15.00 10.00-19.00 10.00-16.00 9.00-15.00 10.00-16.00

კონსულტაცია 12.00 17.00 11.00 10.00 11.00



ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტი
№ სახელი, გვარი თანამდებობა,

კატეგორია
კვირის დღეები

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1 ნათია წიკლაშვილი პროფესორი (B) სამსახურში ყოფნის

დრო
კონსულტაცია 13სთ-15სთ

2 მურმან ცეცხლაძე ასოცირებული
პროფესორი (A)

სამსახურში ყოფნის
დრო

9სთ-15სთ 9სთ-15სთ 9სთ-15სთ 12სთ-18სთ 12სთ-18სთ

კონსულტაცია 12სთ-14სთ 16სთ-18სთ
3 ნიმო კონცელიძე ასისტენტი(A) სამსახურში ყოფნის

დრო
9სთ-15სთ 9სთ-15სთ 9სთ-13სთ

16სთ-18სთ
12სთ-18სთ 10სთ-16სთ

კონსულტაცია 11სთ-12სთ 13სთ-14სთ
4 თამილა თურმანიძე ასისტენტ

პროფესორი(A)
სამსახურში ყოფნის
დრო

10სთ-16სთ 10სთ-14სთ
18სთ-20სთ

10სთ-16სთ 12სთ-18სთ 10სთ-16სთ

კონსულტაცია 13სთ-14სთ 14სთ-15სთ

5 ნატალია
რობიტაშვილი

ასოც.პროფ(A) სამსახურში ყოფნის
დრო

12სთ-18სთ 12სთ-18სთ 12სთ-18სთ 12სთ-18სთ 12სთ-18სთ

კონსულტაცია 15-16სთ 15სთ-16სთ 14სთ-16სთ
6 იამზე სურმანიძე ასისტენტი(A) სამსახურში ყოფნის

დრო
11სთ-13სთ
14სთ-18სთ

12სთ-18სთ 9სთ-13სთ
16სთ-18სთ

14სთ-18სთ
11სთ-13სთ

10სთ-13სთ
15სთ-18სთ

კონსულტაცია 15სთ-17სთ 15სთ-17სთ
7 ირაკლი მესხი

მოწ, მასწ
კონსულტაცია 13სთ-15სთ

8 გურამ საფარიძე მოწ, მასწ კონსულტაცია 10სთ-12სთ

9 ზეინაბ სურმანიძე მოწ, მასწ კონსულტაცია 13სთ-15სთ

10 ქეთევან ჭა ნიძე მოწ, მასწ კონსულტაცია 11სთ-12სთ

11 გოჩა სურგულა ძე მოწ, მასწ კონსულტაცია 16სთ-18სთ
12 ვალერი რამიშვილი მოწ, მასწ კონსულტაცია 11სთ-13სთ

13 თამთა ქარცივაძე მოწ, მასწ კონსულტაცია 16სთ-18სთ-
14 თამარ

ფოლადაშვილი
მოწ, მასწ კონსულტაცია 12სთ-14სთ

15 უჩა სურმანიძე მოწ, მასწ კონსულტაცია 18სთ-19სთ 18სთ-19სთ



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი

ფაკულტეტი - ფაკულტეტი-ეკონომიკა და ბიზნესი
დეპარტამენტი-საბუღალტრო აღრიცხვა, აუდიტი და საგადასახადო საქმე
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსურლებელი: /დ. ჩხუბაძე/

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ვაჟა ვერულიძე პროფესორი (A) სამსახურში ყოფნის
დრო

12:00-18:00 12:00-18:00 12:00-18:00 12:00-18:00 9:00-15:00

კონსულტაცია 12:00-14:00 12:00-14:00

3 დარეჯან ჩხუბაძე ასოცირებული
პროფესორი (A)

სამსახურში ყოფნის
დრო

11:00-17:00 12:00-18:00 11:00-17:00 11:00-17:00 12:00-18:00

კონსულტაცია 14:00-16:00 12:00-14:00

4 ბესიკ ბაუჩაძე ასოცირებული
პროფესორი (G)

სამსახურში ყოფნის
დრო

10:00-12:00 9:00-12:00

კონსულტაცია 12:00-14:00

5 ეკატერინე შაინიძე ასისტენტ
პროფესორი (G)

სამსახურში ყოფნის
დრო

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

კონსულტაცია 15:00-18:00 17:00-18:00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ტურიზმი
დეპარტამენტი - მასინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი
2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,

პროფესორი როსტომ ბერიძე:

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 როსტომ ბერიძე

პროფესორი
(B)

სააუდიტორიო საათები 18:00-20:00

კონსულტაცია 16:00-18:00

2 ირაკლი კორძაია
ასოც. პროფესორი

(B)

სააუდიტორიო საათები 11:00-13:00
17:00

14:00 – 17:00 15:00-18:00 11:00 14:00

კონსულტაცია 11:00-13:00

3 მერაბ დიასამიძე ასოც. პროფესორი
(B)

სააუდიტორიო საათები 9:00-11:00
17:00

9:00:-12:00 15:00
18:00-20:00

კონსულტაცია 11:00-13:00

4 თამარ ბერიძე
ასისტ. პროფესორი

(A)

სააუდიტორიო საათები 10.00-13.00 9:00-12:00 15:00-16.00 09.00-13.00

კონსულტაცია 09:00 12:00 14.00 13:00

5 ეკატერინე ბახტაძე ასოც.პროფესორი (G) სააუდიტორიო საათები 12:00-15:00 12:00-13:00 12:00-15:00 18:00-20:00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ტურიზმი
დეპარტამენტი - ტურიზმის
2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 დევაძე ანზორ

პროფესორი
(A)

სააუდიტორიო საათები 14.00-17.00 13.00-18.00 11.00-16.00 13.00-18.00

კონსულტაცია
11.00-13.00 11.00-13.00

2 მიქაშავიძე ვახტანგ
ასოც. პროფესორი

(A)

სააუდიტორიო საათები 14.00-16.00 11.00-14.00

კონსულტაცია 13:00-14.00
16:00-17.00

10:00-11.00
14:00-15.00

3 ჩაგანავა პაატა ასოც. პროფესორი
(A)

სააუდიტორიო საათები 14.00-17.00 16.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00

კონსულტაცია 17:00-18.00 17:00-18.00 14:00-16:00

4 ცეცხლაძე ცირა
ასისტ. პროფესორი

(A)

სააუდიტორიო საათები 14.00-17.00 15.00-17.00 11.00-17.00 13.00-17.00

კონსულტაცია 12.00-14.00 11.00-13.00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,

პროფესორი ანზორ დევაძე:

5 გოგელია მამუკა

ასისტ. პროფესორი
(B)

სააუდიტორიო საათები 14.00-17.00 14.00-17.00 10.00-12.00 10.00-13.00
14.00-16.00

13.00-18.00

კონსულტაცია
10.00-12.00

6 ფალავანდიშვილი
ნარგიზ

ასისტ. პროფესორი
( G)

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია
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