
ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე. ჩერქეზია პარასკევი 14:00-15:00 XI კორპ.  # 534

1 ნ. ინასარიძე სამშაბათი 15:00-16:00 XI კორპ.  # 534

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე. ჩერქეზია პარასკევი 15:00-17:00 XI კორპ.  # 534

1 ნ. ინასარიძე სამშაბათი 16:00-18:00 XI კორპ.  # 534

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ლ. სვანაძე ხუთშაბათი 18:00-19:00 XI კორპ. # 530

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ლ. სვანაძე ხუთშაბათი 19:00-20:00 XI კორპ. # 530

1 ლ. სვანაძე ხუთშაბათი 20:00-21:00 XI კორპ. # 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ზ. ქუჩუკაშვილი ოთხშაბათი 15:00-16:00 XI კორპ.  # 534

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ზ. ქუჩუკაშვილი ოთხშაბათი 16:00-17:00 XI კორპ.  # 534

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.გურეშიძე ოთხშაბათი 17:00-20:00 XI კორპ.  # 536

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ა. კაპანაძე პარასკევი 17:00-18:00 XI კორპ.  # 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

სამაგისტრო პროგრამა----გამოყენებითი ბიომეცნიერებები                                                     
(2022-2023  წლის გაზაფხულის სემესტრი)

ს ა გ ა ნ ი

სემინარი

დარგობრივი ინგლისური ენა
ლექცია

სემინარი

გამოყენებითი ბიოინფორმატიკა
ლექცია

პრაქტიკული მეცადინეობა

ლაბორატორია 1
ლექცია

ლაბორატორია 

მიკრობული ტექნოლოგია

სემინარი

ლაბორატორია

ლექცია



1 ა. კაპანაძე პარასკევი 18:00-20:00 XI კორპ.  # 538

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 დ. წულაია სამშაბათი 18:00-19:00 XI კორპ.  # 530

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 დ. წულაია სამშაბათი 19:00-20:00 XI კორპ.  # 530

1 დ. წულაია სამშაბათი 20:00-21:00 XI კორპ.  # 536

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ი.გოროზია ორშაბათი 19:00-20:00 XI კორპ.  # 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ი.გოროზია ორშაბათი 20:00-22:00 XI კორპ.  # 538

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1
თ. ცერცვაძე   (4 კვირა);  

ქ.სიჭინავა  (7კვირა) 
ხუთშაბათი 15:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 465/506

1 მ.ჩიქოვანი  (4 კვირა); ხუთშაბათი 15:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 317

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1  ქ.სიჭინავა  (11 კვირა) ხუთშაბათი 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 465/506

1 მ.ჩიქოვანი  (4 კვირა); ხუთშაბათი 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 317

1 ქ.სიჭინავა  (11 კვირა); ხუთშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 465/506

1 მ.ჩიქოვანი  (4 კვირა); ხუთშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 317

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ. მურვანიძე ოთხშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ.  # 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ქ.ოდიკაძე ოთხშაბათი 13:00-15:00 XI კორპ.  # 530

სემინარი

ლაბორატორია

ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია
ლექცია

სემინარი

სურსათისა და სასურსათო ნედლეულის ქიმია
ლექცია

ლექცია

სემინარი

სურსათის მიკრობიოლოგია 

ლაბორატორია

ჯანდაცვის ბიოტექნოლოგიის ძირითადი ასპექტები
ლექცია

ლაბორატორია


