
ბაკალავრიატი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

2022-2023 ს.წ.შემოდგომის  სემესტრი 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულება 

III სემესტრი 

 

დღე სთ დისციპლინა პედაგოგი აუდიტ. 

 

ორშაბათი 

11:00 გამოყენებითი ფიზიკა:ელექტრომაგნეტიზმი 

(ლექ) 

ა.უგულავა თსუ II 

კორპ. 044 

12:00 გამოყენებითი ფიზიკა:ელექტრომაგნეტიზმი 

(ლექ) 

ა.უგულავა თსუ II 

კორპ. 044 

13:00 გამოყენებითი ფიზიკა:ელექტრომაგნეტიზმი 

(ლაბ) 

გ. მჭედლიშვილი თსუ II 

კორპ. 201 

14:00 გამოყენებითი ფიზიკა:ელექტრომაგნეტიზმი 

(ლაბ) 

გ. მჭედლიშვილი თსუ II 

კორპ. 201 

15:00    

16:00 გამოყენებითი ფიზიკა:ელექტრომაგნეტიზმი 

(პრ) 

გ. მჭედლიშვილი თსუ II 

კორპ. 044 

17:00 გამოყენებითი ფიზიკა:ელექტრომაგნეტიზმი 

(პრ) 

გ. მჭედლიშვილი თსუ II 

კორპ. 044 

სამშაბათი 13:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

დიფერენციალური განტოლებები (ლექ) 

რომან კოპლატაძე ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 604 

14:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

დიფერენციალური განტოლებები (ლექ) 

რომან კოპლატაძე ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 604 



15:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

დიფერენციალური განტოლებები (პრ) 

რომან კოპლატაძე ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 604 

16:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

დიფერენციალური განტოლებები (პრ) 

რომან კოპლატაძე ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 604 

 

ოთხშაბათი 

    

14:00 პროგრამირების ენა С(ლექ)  ლ.შოშიაშვილი    XI კორპ. 

463 

15:00 პროგრამირების ენა С(ლექ)  ლ.შოშიაშვილი XI კორპ. 

463 

16:00 პროგრამირების ენა С (პრ) ლ.შოშიაშვილი    XI კორპ. 

463 

17:00 პროგრამირების ენა С (პრ ლ.შოშიაშვილი XI კორპ. 

463 

ხუთშაბათი 10:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

კომპლექსური ანალიზი, ფურიეს ანალიზი 

(ლექ) 

 

გია გიორგაძე 

ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 603 

11:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

კომპლექსური ანალიზი, ფურიეს ანალიზი 

(ლექ) 

 

გია გიორგაძე 

ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 603 

12:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

კომპლექსური ანალიზი, ფურიეს ანალიზი (პრ) 

 

გია გიორგაძე 

ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 603 

13:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

კომპლექსური ანალიზი, ფურიეს ანალიზი (პრ) 

 

გია გიორგაძე 

ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 603 

პარასკევი     

13:00 ელექტრული წრედები 1(ლექ) ც. გავაშელი ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 601 



14:00 ელექტრული წრედები 1(ლექ) ც. გავაშელი ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 601 

15:00 ელექტრული წრედები 1 (პრაქ) ც. გავაშელი ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 601 

16:00 ელექტრული წრედები 1 (პრაქ) ც. გავაშელი ბიბლიოთ

ეკის 

შენობა 601 

 

 

 

 

\ 

 

V სემესტრი 

ორშაბათი 

 

 

10:00 მიკროპროცესორები და მათი 

დაპროგრამების საფუძვლები (ლექ) 

ზ.შერმადინი ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

11:00 მიკროპროცესორები და მათი 

დაპროგრამების საფუძვლები (ლექ) 

ზ.შერმადინი ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

12:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

რიცხვითი მეთოდები II (ლექ) 

ჯემალ როგავა ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

13:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

რიცხვითი მეთოდები II (ლექ) 

ჯემალ როგავა ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

14:00    

15:00 გამოყენებითი ელექტროდინამიკა 

(პრ) 

ი.დარსაველიძე ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

16:00 გამოყენებითი ელექტროდინამიკა 

(პრ) 

ი.დარსაველიძე ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

    



სამშაბათი 10:00 ლაბორატორიული კურსი: 

ელექტრონული ხელსაწყოები და 

სენსორული სისტემები (სემ) 

გ. დოლიძე    XI კორპ. 463 

11:00 ლაბორატორიული კურსი: 

ელექტრონული ხელსაწყოები და 

სენსორული სისტემები (ლაბ) 

ზ.შერმადინი    XI კორპ. 463 

12:00 ლაბორატორიული კურსი: 

ელექტრონული ხელსაწყოები და 

სენსორული სისტემები (ლაბ) 

ზ. შერმადინი    XI კორპ. 463 

13:00 ლაბორატორიული კურსი: 

ელექტრონული ხელსაწყოები და 

სენსორული სისტემები (ლაბ) 

ზ. შერმადინი    XI კორპ. 463 

    

ოთხშაბათი 10:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

რიცხვითი მეთოდები II (სემ) 

თ. დავითაშვილი XI კორპ. 463 

11:00 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: 

რიცხვითი მეთოდები II (ლაბ) 

თ. დავითაშვილი XI კორპ. 463 

12:00  მიკროპროცესორები და მათი 

დაპროგრამების საფუძვლები (პრ) 

დ. კაკულია XI კორპ. 463 

13:00 მიკროპროცესორები და მათი 

დაპროგრამების საფუძვლები (პრ) 

დ.კაკულია XI კორპ. 463 

14:00    

15:00 გამოყენებითი ელექტროდინამიკა 

(ლექ) 

დ.კაკულია ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

16:00 გამოყენებითი ელექტროდინამიკა 

(ლექ) 

დ.კაკულია ბიბლიოთეკის 

შენობა 603 

    

ხუთშაბათი 11:00 გამოყენებითი ფიზიკა: ატომური 

ფიზიკა (ლექ)  

ა. უგულავა თსუ II კორპ. 044 

12:00 გამოყენებითი ფიზიკა : ატომური 

ფიზიკა (ლექ) 

ა. უგულავა თსუ II კორპ. 044 



13:00 გამოყენებითი ფიზიკა : ატომური 

ფიზიკა (ლაბ) 

გ. მჭედლიშვილი II კ. 026II 

14:00 გამოყენებითი ფიზიკა : ატომური 

ფიზიკა (ლაბ) 

გ. მჭედლიშვილი II კ. 026II 

14:00    

15:00 გამოყენებითი ფიზიკა: ატომური 

ფიზიკა (პრ) 

გ. მჭედლიშვილი თსუ II კორპ. 044 

16:00 გამოყენებითი ფიზიკა: ატომური 

ფიზიკა (პრ) 

გ. მჭედლიშვილი თსუ II კორპ. 044 

    

პარასკევი 11:00 წრფივი სისტემები და სიგნალების 

თეორია (ლექ) 

ლ. შოშიაშვილი ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

12:00 წრფივი სისტემები და სიგნალების 

თეორია (ლექ) 

ლ. შოშიაშვილი ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

13:00 წრფივი სისტემები და სიგნალების 

თეორია (პრ) 

ლ. შოშიაშვილი ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

14:00 წრფივი სისტემები და სიგნალების 

თეორია (პრ) 

ლ. შოშიაშვილი ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

VII სემესტრი 



ორშაბათი 10:00 დისტანციური ზონდირება გეოფიზიკაში 

(ლექ) 

დ. ოდილავაძე გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

509 

11:00 დისტანციური ზონდირება გეოფიზიკაში 

(ლექ) 

დ. ოდილავაძე გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

509 

12:00 დისტანციური ზონდირება გეოფიზიკაში 

(პრ) 

დ. ოდილავაძე გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

509 

13:00 დისტანციური ზონდირება გეოფიზიკაში 

(პრ) 

დ. ოდილავაძე გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

509 

    

სამშაბათი 11:00 

 

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის 

საფუძვლები (ლექ) 

ლ.შოშიაშვილი ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

12:00 ელექტრომაგნიტური თავსებადობის 

საფუძვლები (ლექ) 

ლ.შოშიაშვილი ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

13:00 ელექტრომაგნიტური თავსებადობის 

საფუძვლები (პრ) 

     

ლ.შოშიაშვილი 

ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

14:00 ელექტრომაგნიტური თავსებადობის 

საფუძვლები (პრ) 

 ლ.შოშიაშვილი ბიბლიოთეკის 

შენობა 602 

ოთხშაბათი     

17:00 

თანამედროვე  ნანო ტექნოლიები(ლექ) 

ა. 

ბიბილაშვილი 119VIIIკ 

18:00 

თანამედროვე  ნანო ტექნოლიები(ლექ) 

ა. 

ბიბილაშვილი 119VIIIკ 

    

ხუთშაბათი 10:00 ენერგეტიკული სისტემები I I  (ლექ) ზ. შერმადინი ბიბლიოთეკის 

შენობა 604 



11:00 ენერგეტიკული სისტემები I I  (ლექ) ზ. შერმადინი ბიბლიოთეკის 

შენობა 604 

12:00 ენერგეტიკული სისტემები I I  (პრ) ზ. შერმადინი ბიბლიოთეკის 

შენობა 604 

13:00 ენერგეტიკული სისტემები I I  (პრ) ზ. შერმადინი ბიბლიოთეკის 

შენობა 604 

 18:00 

თანამედროვე  ნანო ტექნოლიები(სემ) 

ა. 

ბიბილაშვილი 119VIIIკ 

პარასკევი 10:00 პრე-საბაკალავრო ნაშრომი გ.ღვედაშვილი თსუ II 

კორპ.321 

11:00 პრე-საბაკალავრო ნაშრომი გ.ღვედაშვილი თსუ II 

კორპ.321 

12:00 პრე-საბაკალავრო ნაშრომი გ. ღვედაშვილი თსუ II 

კორპ.321 

13:00 პრე-საბაკალავრო ნაშრომი გ. ღვედაშვილი თსუ II 

კორპ.321 

 


