
  

იურიდიული ფაკულტეტი 

საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2020 – 2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 

 ლექციათა განრიგი 

 

ორშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 
13:00 

14:00 
დიპლომატიური სამართალი 

ხათუნა თოთლაძე, მოწვეული 

ლექტორი 
ZOOM  

15:00 

16:00 

საერთაშორისო საჯარო   

სამართალი 

მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ-

პროფესორი 
ZOOM 

15:00 

16:00 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართალი 

ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი, 

მოწვეული ლექტორი 
ZOOM 

    
   

სამშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 
11:00 

12:00 

საერთაშორისო სამართლის 

ძირითადი დარგები   
(II სემესტრელებისათვის) 

დავით პატარაია,  პროფესორი 
ZOOM 

11:00 

12:00 

ადამიანის უფლებები და 

მრავალფეროვნება, 

დისკრიმინაციისა და 

სიძულვილის ენასთან ბრძოლა 

ირინე ქურდაძე, პროფესორი ZOOM 

11:00 

12:00 
სისხლის სამართლის პროცესი 

ირინა აქუბარდია, ასოცირებული 

პროფესორი 
ZOOM 

13:00 

14:00 
აკადემიური წერა 

ირინე ბართაია, მოწვეული ლექტორი 
ZOOM 

15:00 

16:00 

საერთაშორისო საჯარო   

სამართალი 

დავით პატარაია,  პროფესორი 
ZOOM 

15:00 

16:00 

საერთაშორისო ინსტიტუტების  

პრაქტიკა საქართველოსთან 

მიმართებით   
(IV სემესტრელებისათვის) 

ირინე ქურდაძე, პროფესორი ZOOM 

15:00 

16:00 
შესავალი მიგრაციის სამართალში 

მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ-

პროფესორი 
ZOOM 

17:00 

18:00 
საკონსულო სამართალი 

რუსუდან ტუშური, მოწვეული 

ლექტორი 
ZOOM 

    
 



ოთხშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

9:00 

10:00 

კონსტიტუციური (სახელმწიფო 

მოწყობის) სამართალი 

გიორგი თევდორაშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი 
ZOOM  

11:00 

12:00 
სამოქალაქო სამართლის პროცესი 

ზაზა მარტიაშვილი, მოწვეული 

ლექტორი 
ZOOM 

13:00 

14:00 

ევროპის კავშირის ორგანიზაცია 

და სამართალი 
ნინო გახარია, მოწვეული ლექტორი ZOOM 

15:00 

16:00 

საერთაშორისო საზღვაო 

სამართალი 
ეკა სირაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ZOOM  

17:00 

18:00 

საერთაშორისო სანაოსნო 

სამართალი 
ეკა სირაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ZOOM  

    
 

ხუთშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

9:00 

10:00 

საერთაშორისო 

სახელშეკრულებო სამართალი 

კონსტანტინე კორკელია, პროფესორი 
ZOOM 

11:00 

12:00 

ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი 

კონსტანტინე კორკელია, პროფესორი 
ZOOM 

13:00 

14:00 

საერთაშორისო ორგანიზაციების 

და ტრანსნაციონალური 

კომპანიების სამართალი 

ირინე ქურდაძე, პროფესორი ZOOM 

15:00 

16:00 

საერთაშორისო საჯარო   

სამართალი 
ირინე ქურდაძე, პროფესორი ZOOM 

15:00 

16:00 
სისხლის სამართლის პროცესი 

ირინა აქუბარდია, ასოცირებული 

პროფესორი 
ZOOM 

15:00 

16:00 

ლტოლვილთა საერთაშორისო 

სამართალი 

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი 
ZOOM  

17:00 

18:00 

საერთაშორისო სისხლის 

სამართალი II 

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი 
ZOOM 

    
 

პარასკევი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 
13:00 

14:00 

რელიგია და საერთაშორისო 

სამართალი 

თამარ ალექსიძე, ასისტენტი 
ZOOM 

15:00 

16:00 

საერთაშორისო ეკოლოგიური 

სამართალი 

მაია ბითაძე, ასოცირებული 

პროფესორი 
ZOOM 

17:00 

18:00 

საერთაშორისო საჰაერო 

სამართალი 

დავით გეფერიძე, მოწვეული 

ლექტორი 
ZOOM 

     
 

შაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 
11:00 

12:00 

საერთაშორისო სავაჭრო 

სამართალი 

ნინო რუხაძე, ასისტენტ-პროფესორი 
ZOOM 

    

 


