
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2020-2021 ს.წ. შემოდგომის სემესტრი
გ ე ო გ რ ა ფ ი ი ს მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ა
III, V, VII სემესტრი სავალდებულო საგნები

დღ
ე

სთ დისციპლინა პედაგოგი აუდი
ტ.

ო
რ
შა
ბა
თ
ი

12:00 კარტოგრაფია (ლექცია) თ. გორდეზიანი დისტა
ნც.

13:00 კარტოგრაფია (ლექცია) თ. გორდეზიანი დისტა
ნც.

14:00 ოკეანოლოგია (ლექცია) დ. კერესელიძე დისტა
ნც.

15:00 ოკეანოლოგია (ლექცია) დ. კერესელიძე დისტა
ნც.16:00 გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები (ლექცია) დ. ნიკოლაიშვილი დისტა
ნც.

17:00 გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები (ლექცია) დ. ნიკოლაიშვილი დისტა
ნც.

18:00 გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები (პრაქტ.) 1 ჯგ. დ. ნიკოლაიშვილი დისტა
ნც.

სა
მშ
აბ
ათ
ი

09:00 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია (ლექცია) ზ. სეფერთელაძე დისტა
ნც.

10:00 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია (ლექცია) ზ. სეფერთელაძე დისტა
ნც.

11:00 მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია
(ლექცია)

გ. მელაძე დისტა
ნც.

12:00 მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია
(ლექცია)

გ. მელაძე დისტა
ნც.

13:00 გეოინფორმაციული სისტემები-1 (ლექცია) ლ. ქუთათელაძე დისტა
ნც.14:00 ბიოგეოგრაფია (ლექცია) ა. გეგეჭკორი დისტა
ნც.15:00 ბიოგეოგრაფია (ლექცია) ა. გეგეჭკორი დისტან

ც.

ო
თ
ხშ
აბ
ათ
ი

09:00
14:00

უ ც ხ ო ე ნ ე ბ ი
ინგლისური / გერმანული / ფრანგული / რუსული

10:00 გეოინფორმაციული სისტემები-1 (პრაქტ.) 1 ჯგ. ლ. ქუთათელაძე 323II

11:00 გეოინფორმაციული სისტემები-1 (პრაქტ.) 1 ჯგ. ლ. ქუთათელაძე 323II

12:00 გეოინფორმაციული სისტემები-1 (პრაქტ.) 2 ჯგ. ლ. ქუთათელაძე 323II

13:00 გეოინფორმაციული სისტემები-1 (პრაქტ.) 2 ჯგ. ლ. ქუთათელაძე 323II

14:00 გეოინფორმაციული სისტემები-1 (პრაქტ.) 3 ჯგ. ლ. ქუთათელაძე 323II

15:00 გეოინფორმაციული სისტემები-1 (პრაქტ.) 3 ჯგ. ლ. ქუთათელაძე 323II

10:00 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია (პრაქტ.) 1 ჯგ. თ. ალექსიძე 301II

11:00 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია (პრაქტ.) 2 ჯგ
ჯგ.

თ. ალექსიძე 301II

12:00 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია (პრაქტ.) 3 ჯგ
jjgj.ჯჯჯჯჯჯგ.

თ. ალექსიძე 301II

13:00 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია (პრაქტ.) 4 ჯგ
ჯჯჯჯჯჯგ.

თ. ალექსიძე 301II



14:00 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია (პრაქტ.) 5 ჯგ. თ. ალექსიძე 322II
ხუ
თ
შბ
ათ
ი

11:00 ოკეანოლოგია (პრაქტ.) 1 ჯგ. გ. ბრეგვაძე 044II

12:00 ოკეანოლოგია (პრაქტ.) 2 ჯგ. გ. ბრეგვაძე 044II

13:00 ოკეანოლოგია (პრაქტ.) 3ჯგ. გ. ბრეგვაძე 044II

10:00 კარტოგრაფია (პრაქტ.) 1 ჯგ. მ. შარაშენიძე 301II

11:00 კარტოგრაფია (პრაქტ.) 2 ჯგ. მ. შარაშენიძე 301II

14 :00
გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები (პრაქტ.) 2 ჯგ. თ. ნანობაშვილი 301II

15:00
გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები (პრაქტ.) 3 ჯგ. თ. ნანობაშვილი 301II

პ
ა
რ
ა
ს
კ
ე
ვ
ი

09:00
14:00

უ ც ხ ო ე ნ ე ბ ი
ინგლისური / გერმანული / ფრანგული / რუსული

11 :00 მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია
(პრაქტ.) ჯგ.1

გ. მელაძე 301II

12:00 მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია
(პრაქტ.) ჯგ.2

გ. მელაძე 301II

13:00 ბიოგეოგრაფია (პრაქტ.) 1 ჯგ. მ. ჩუბინიძე 466XI

14:00 ბიოგეოგრაფია (პრაქტ.) 2 ჯგ. მ. ჩუბინიძე 466XI

15:00 ბიოგეოგრაფია (პრაქტ.) 3 ჯგ. მ. ჩუბინიძე 466XI

V–VII სემესტრი
არჩევითი საგნები

დღე სთ დისციპლინა პედაგოგი აუდიტ.

ო
რ
შბ
ათ
ი

10:00 ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია (ლექცია) ე. დავითაია დისტან
ც.11:00 ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია (ლექცია) ე. დავითაია დისტან
ც.12:00 ნიადაგების კლასიფიკაცია (ლექცია) ბ. კალანდაძე დისტან
ც.13:00 ნიადაგების კლასიფიკაცია (ლექცია) ბ. კალანდაძე დისტან
ც.14:00 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია (ლექცია)

((((ლექცია(ლექცია)
თ. გორდეზიანი დისტან

ც.15:00 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია (ლექცია) თ. გორდეზიანი დისტან
ც.16:00 საქართველო მსოფლიოს ფონზე (ლექცია) ლ. მაჭავარიანი დისტან
ც.17:00 საქართველო მსოფლიოს ფონზე (ლექცია) ლ. მაჭავარიანი

დისტანც.

სა
მშ
ა

ბა
თ
ი 10:00 ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია (ლექცია) თ. ალექსიძე

დისტანც.
11:00 ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია (ლექცია) თ. ალექსიძე დისტან

ც.14:00 გლაციოლოგია (ლექცია) გ. დვალაშვილი დისტან
ც.



15:00 გლაციოლოგია (ლექცია) გ. დვალაშვილი დისტან
ც.

16:00 საქართველოს გეომორფოლოგია (ლექცია) გ. დვალაშვილი დისტანც

17:00 საქართველოს გეომორფოლოგია (ლექცია) გ. დვალაშვილი დისტან
ც.

ო
თ
ხშ
აბ
ათ
ი 10:00 ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია (პრაქტ.)ჯგ.1 ე. დავითაია 144 II

11:00 ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია (პრაქტ.) ჯგ.2 ე. დავითაია 144 II

14:00 საქართველოს გეომორფოლოგია (პრაქტ.) ჯგ.1 გ.დვალაშვილი
გ.დვალაშვილი
გ.დვალაშვილიდვალ
აშვილი

301 II

15:00 საქართველოს გეომორფოლოგია (პრაქტ.) ჯგ.2 გ.დვალაშვილი
გ.დვალაშვილიდ
ვალაშვილი

301 II

16:00 გლაციოლოგია (პრაქტ.) ჯგ.1 გ. დვალაშვილი 301 II

17:00 გლაციოლოგია (პრაქტ.) ჯგ.2 გ. დვალაშვილი 301 II

ხუ
თ
შბ
ათ
ი

10:00
ნიადაგების კლასიფიკაცია (პრაქტ.) ჯგ. 1 ბ. კალანდაძე 144 II

11:00 პრაქტიკული გეომორფოლოგია(ლექცია) ც. დონაძე 322 II

12:00 პრაქტიკული გეომორფოლოგია(ლექცია) ც. დონაძე 322 II

13:00 პრაქტიკული გეომორფოლოგია(პრაქტ.)ჯგ. 1 ც. დონაძე 144 II

13:00 ატმოსფერული პროცესები (ლექცია) ლ. ლაღიძე 136 II

14:00 ატმოსფერული პროცესები (ლექცია) ლ. ლაღიძე 136 II

16:00 ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია (პრაქტ.)
ჯგ.1

თ. ალექსიძე 144 II

17:00 ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია
(პრაქტ.)ჯგ.2

თ. ალექსიძე 144II

პა
რ
ას
კე
ვი

10:00 საქართველო მსოფლიოს ფონზე (პრაქტ.) ჯგ.1 ნ. პაიჭაძე 326 II

11:00 საქართველო მსოფლიოს ფონზე (პრაქტ.) ჯგ.2 ნ. პაიჭაძე 326 II

13:00 ატმოსფერული პროცესები (პრაქტ.) ჯგ. 1 ლ. ლაღიძე 326 II

12:00 გეოინფორმაც. სისტემები–3 (ლექცია) გ. გაფრინდაშვილი
გაფრინდაშვილიგაფრ
ინდაშვილიგაფრინდ
აშვილი
გაფრინდაშვილი

323 II

13:00 გეოინფორმაც. სისტემები–3 (პრაქტ.) ჯგ.1 გ. გაფრინდაშვილი 323 II

14:00 გეოინფორმაც. სისტემები–3 (პრაქტ.) ჯგ. 1 გ. გაფრინდაშვილი 323 II

16:00 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია (პრაქტ.) ჯგ. 1 ლ. ქუთათელაძე 323 II

3


