
ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1   მ.გორდეზიანი ორშბათი 11:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

1   მ.გორდეზიანი სამშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 528ა

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ლ.რამიშვილი სამშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 517

2 ლ.რამიშვილი ხუთშაბათი 15:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 517

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.გაჩეჩილაძე პარასკევი 10:00-12:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ქ.სიჭინავა სამშაბათი 11:00-12:00 XI კორპ. აუდ. 438

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ქ.სიჭინავა სამშაბათი 9:00-10:00 XI კორპ. აუდ. 401

2 ქ.სიჭინავა სამშაბათი 10:00-11:00 XI კორპ. აუდ. 401

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1
ნ.მოდებაძე  10კვ ზ.ქუჩუკაშვილი  

5კვ 
 ხუთშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.მოდებაძე 10კვ მ.ლემონჯავა  5 კვ ხუთშაბათი 11:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

2 ნ.მოდებაძე 10კვ მ.ლემონჯავა  5 კვ ხუთშაბათი 14:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ.გედევანიშვილი სამშაბათი 14:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია                                          

ს ა გ ა ნ ი

გამოყენებითი გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია 2

ლექცია

პრაქტიკული

სემინარი

 

 

 
მიკრობიოლოგია  და ვირუსოლოგია

ლექცია

სემინარი

პრაქტიკული

ტოქსიკოლოგია

ლექცია

სემინარი

  ლაბორატორიული  და ბიოლოგიური უსაფრთხოება

ლექცია

სემინარი



ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ.გედევანიშვილი ხუთშაბათი 13:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 544

2 მ.გედევანიშვილი ოთხშაბათი 14:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 544

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1
ნ.არჩვაძე(8კვ) თ.ცერცვაძე(2კვ), ნ.ინასარიძე(2კვ) 

ე.ჩერქეზია (3კვ) 
ხუთშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 466

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1
ნ.არჩვაძე(8კვ) თ.ცერცვაძე(2კვ), ნ.ინასარიძე(2კვ) 

ე.ჩერქეზია (3კვ) 
სამშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ქ.სილაგავა(13კვ) თ.ცერცვაძე(2კვ) ოთხშაბათი 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 538

2 ქ.სილაგავა(13კვ) თ.ცერცვაძე(2კვ) ოთხშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 538

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე.ხურციძე პარასკევი 13:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 466

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე.ხურციძე პარასკევი 11:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 441

2 ე.ხურციძე პარასკევი 15:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 441

3 ე.ხურციძე ხუთშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 441

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ზ.ქუჩუკაშვილი  ოთხშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ.ლემონჯავა ოთხშაბათი 10:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 538

2 მ.ლემონჯავა ოთხშაბათი 14:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 538

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 დ.წულაია ოთხშაბათი 9:00-11:00 XI კორპ. აუდ. 530

ლექცია

სემინარი

პრაქტიკული

 

ლექცია

ლაბორატორია

ლექცია

სურსათის    ბიოტექნოლოგია  3

სემინარი

სურსათის   ბიოტექნოლოგია  1

ლექცია

პრაქტიკული

 

 

 

კვება და ჯანმრთელობა

ბიოტექნოლოგია 2



ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე.სარჯველაძე ოთხშაბათი 18:00-20:00 XI კორპ. აუდ. 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ.მურვანიძე ხუთშაბათი 13:00-15:00 XI კორპ. აუდ.530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ.მურვანიძე ხუთშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.ქებურია პარასკევი 14:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 444

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.ქებურია პარასკევი 16:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 444

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ი.მოდებაძე  (9კვ) ე.ჩერქეზია (6კვ) ხუთშაბათი 11:00-13:00 XI კორპ. აუდ 510

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ი.მოდებაძე  (9კვ) ე.ჩერქეზია (6კვ) ორშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ 510

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ი.მოდებაძე   ე.ჩერქეზია ორშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ 510

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.გაჩეჩილაძე სამშაბათი 14:00-16:00 XI კორპ. აუდ 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ქ.სიჭინავა პარასკევი 9:00-11:00 XI კორპ. აუდ. 530

 

 

 

სემინარი

აგროკულტურების წარმოების პრინციპები

სასოფლო სამეურნეო რესურსების მდგრადი განვითარება
ლექცია

სემინარი

ლექცია

 

 

ბიოლოგიური პროცესების მოდელირება

სამედიცინო მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია

ლექცია

ლაბორატორია

სემინარი

ლექცია

სემინარი

ადამიანის  ბიოლოგია  



ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.ოდიშელიძე ოთხშაბათი 14:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 417

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.ოდიშელიძე ოთხშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 417

1 ნ.ოდიშელიძე ოთხშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 417

ლექცია

სემინარი

პრაქტიკული







 


