
ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

ნ. დორეული,                                                

ი. მოდებაძე,            თ. 

ჯოხაძე,   

მ.გაიდამაშვილი,  

ნ.მიცკევიჩი,                                 

მ. ალიბეგაშვილი      ე. 

დავითაშვილი,       

ხუთშაბათი, დორეული -06.10.22, 13.10.22. 20.10.22.                 

ი. მოდებაძე 27.10.22- 03.11.22, თ. ჯოხაძე   10.11.22 - 17.11.22, 

მ.გაიდამაშვილი 24.11.22-01.12.22, ნ.მიცკევიჩი 08.12.22-

15.12.22, მ.ალიბეგაშვილი 22.12.22-29.12.22       ე. 

დავითაშვილი -   12.01.23-19.01.23,       

13:00-15:00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 367, 543, 618, 

489, 465, 444, 519

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნ. დორეული,                                                 

ი. მოდებაძე,            თ. 

ჯოხაძე,   

მ.გაიდამაშვილი,  

ნ.მიცკევიჩი,                                 

მ. ალიბეგაშვილი      ე. 

დავითაშვილი, 

ხუთშაბათი, დორეული -06.10.22, 13.10.22. 20.10.22.                 

ი. მოდებაძე 27.10.22- 03.11.22, თ. ჯოხაძე   10.11.22 - 17.11.22, 

მ.გაიდამაშვილი 24.11.22-01.12.22, ნ.მიცკევიჩი 08.12.22-

15.12.22, მ.ალიბეგაშვილი 22.12.22-29.12.22       ე. 

დავითაშვილი -   12.01.23-19.01.23     

09:00-13:00(4სთ) XI კორპ. აუდ. 367, 543, 618, 

519, 489, 445, 465

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

მადონა ჩაჩუა  ოთხშაბათი (05.10.22- 23.11.22) 19:00-21:00 (2სთ) XI კორპ. 603

ნანული დორეული ოთხშაბათი 23.11.22-18.01.23) 19:00-21:00 (2სთ) XI კორპ. 309

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

მანანა ჩიქოვანი ოთხშაბათი (23.11.22-18.01.23) 17:00-19:00(2სთ) XI კორპ. 309, 311

XI კორპ, 603

2022-2023 წლის შემოდგომის სემსტრის მაგისტრატურის ცხრილი

საგანი

უჯრედის ონტოგენეზი და გენეტიკა 

ლექცია

ქცევის ფიზიოლოგია და ბიოქიმია

                   ლაბორატორიული                                                                                       

ლექცია

პირველი სემესტრი

თანამედროვე მეთოდები ბიოლოგიაში

ლაბორატორიული

ლექცია

მადონა ჩაჩუა
1

ოთხშაბათი (05.10.22- 23.11.22) 17:00-19:00(2სთ)



ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

დიანა ძიძიგური სამშაბათი (04.10.22- 22.11.21) 15:00-17:00(2სთ) XI კორპ. აუდ. 489

მაია გაიოზიშვილი სამშაბათი (22.11.17- 17.01.23)
15:00-17:00(2სთ) XI კორპ. აუდ. 489

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

დიანა ძიძიგური სამშაბათი (04.10.22- 22.11.21) 17:00-19:00( 2სთ) XI კორპ. აუდ. 489

მაია გაიოზიშვილი სამშაბათი (22.11.17- 17.01.23)
17:00-19:00( 2სთ) XI კორპ. აუდ. 489

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

მ. ბოკერია ოთხშაბათი (05.10.22-16.11.22) 14:00- 16:00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 433

მ.გაიდამაშვილი ოთხშაბათი (23.11.22-18.01-23) 14:00- 16:00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 444

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

მ. ბოკერია ოთხშაბათი (05.10.22-16.11.22) 16:00-17:00 (1სთ) XI კორპ. აუდ. 433

მ.გაიდამაშვილი, ოთხშაბათი (23.11.22-18.01-23) 16:00-17:00 (1სთ) XI კორპ. აუდ. 439

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

ნ. ჭიკაძე სამშაბათი (04.10.22-22.11.22) 10:00-12:00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

მ. ალიბეგაშვილი სამშაბათი (22.11.22-17.01.23) 10:00-12:00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 488

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

ნ.ჭიკაძე სამშაბათი (04.10.22-22.11.22) 12:00-13:00 (1სთ) XI კორპ. აუდ. 465

მ. ალიბეგაშვილი სამშაბათი (22.11.22-17.01.23) 12:00 -13:00 (1სთ) XI კორპ. აუდ.519

ლექცია

ლექცია

სემინარი

გარემოს დაცვის საფუძვლები

სემინარი

გენური კლონირების საფუძვლები

სემინარი



ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნინა ფორაქიშვილი
 ( კურაცია 

დეკემბერი- იანვარი)
14:00- 16:00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნინა ფორაქიშვილი
 ( კურაცია დეკემბერი- 

იანვარი)
12:00-13:00(1სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ ცერცვაძე
სამშაბათი 10:00- 12:00 (2სთ)

XI კორპ. აუდ. 465

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ ცერცვაძე
სამშაბათი 12:00- 13:00(1სთ)

XI კორპ. აუდ. 465

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ჭიკაძე ნინო პარასკევი 12.00-14.00(2სთ) XI კორპ. აუდ. 488

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ჭიკაძე ნინო პარასკევი 19.00-20.00( 1სთ) XI კორპ. აუდ. 488

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ქეთევან სიჭინავა ოთხშაბათი 18:00 -20:00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ქეთევან სიჭინავა ოთხშაბათი 20.00-22.00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

ბიოლოგია     (მაგისტრატურა   3 სემესტრი)

ლექცია

სამრეწველო მიკრობიოლოგია**

იმუნიტეტი სიმსივნეების  მიმართ*

XI კორპ. აუდ. 465

სემინარი

იმუნოლოგია მიკრობიოლოგიის მოდული 

ლექცია

საგანი

ლექცია

ინფექციურ დაავადებათა კვლევის მეთოდები** 

ვირუსული ინფექციები**

სემინარი

ლაბორატორია

1 ნინა ფორაქიშვილი
 ( კურაცია 

დეკემბერი- იანვარი)
13:00-14:00(1სთ)

მიკრობული ვექტორები **

ლექცია

სემინარი

პრაქტიკული

ლექცია

1



1 ქ. ლაფერაშვილი ხუთშაბათი
16:00- 18:00 (2სთ)

XI კორპ. აუდ. 488

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ ცერცვაძე ხუთშაბათი 18:00- 20:00 (2სთ)
XI კორპ. აუდ. 488

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ ცერცვაძე ხუთშაბათი 9.00-11.00(2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ ცერცვაძე ხუთშაბათი 13.00-15.00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარიამ თევზაძე ოთხშაბათი 16.00-18.00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

2

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარიამ თევზაძე ოთხშაბათი 18.00-19.00 (1სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ჭიკაძე ნინო ოთხშაბათი 10.00-12.00(2სთ) XI კორპ. აუდ. 488

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ჭიკაძე ნინო ოთხშაბათი 12.00-14.00(2სთ) XI კორპ. აუდ. 488

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ჭიკაძე ნინო ოთხშაბათი 14.00-16.00(2სთ) XI კორპ. აუდ. 488

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მაკა მურვანიძე ოთხშაბათი 16:00- 18:00 XI კორპ. აუდ. 435

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

პარაზიტოლოგია

 მოლეკულური იმუნოჰემატოლოგია* 

ლექცია

სემინარი

ბიომრავალფეროვნება
საგანი

მოლეკულური კვლევის მეთოდები იმუნოლოგიასა და მიკრობიოლოგიაში

სემინარი

სემინარი

1 თამარ ცერცვაძე ხუთშაბათი 11.00-13.00 (2სთ) XI კორპ. აუდ. 465

ლექცია 

ლაბორატორია

იმუნური სისტემის გენური რეგულაცია

ლექცია

ლექცია

სემინარი

პრაქტიკული

2



მაია ჩუბინიძე ოთხშაბათი 18:00- 20:00 XI კორპ. აუდ. 435

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მაკა მურვანიძე პარასკევი 14:00- 15:00  XI კორპ. აუდ. 435

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ქეთევან ოდიკაძე პარასკევი 15:00- 17:00  XI კორპ. აუდ. 435

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნანა ბარნაველი ხუთშაბათი 14:00- 15:00 XI კორპ. აუდ. 435

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნანა ბარნაველი ხუთშაბათი 15:00- 17:00 XI კორპ. აუდ. 435

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარინე ბოკერია ორშაბათი 10:00 -11:00  XI კორპ. აუდ. 435

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარინე ბოკერია ორშაბათი 11.00-12.00 XI კორპ. აუდ. 435

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარინე ბოკერია ორშაბათი 12.00-13.00 XI კორპ. აუდ. 435

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარიამ გაიდამაშვილი ხუთშაბათი 17:00 -18:00   XI კორპ. აუდ.451

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარიამ გაიდამაშვილი ხუთშაბათი 18:00 -20:00   XI კორპ. აუდ.451

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მაია ჩუბინიძე პარასკევი 17:00- 18:00  XI კორპ. აუდ. 435

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მაია ჩუბინიძე პარასკევი 18:00- 20:00  XI კორპ. აუდ. 435

ფიტოგეოგრაფია

ლექცია

ლექცია

კონსერვაციული ბიოლოგია
ლექცია

სემინარი

დედამიწის ბიომები 2

პრაქტიკული

ლექცია

დედამიწის კონტინენტების ისტორია, ბუნება და აბორიგენი მოსახლეობა 

ნეირომცენარეთა დაცვის მეთოდები და საკანონმდებლო ნორმებიენდოკრინოლოგია

ლექცია

სემინარი

სემინარი

სემინარი

ბიოქიმია
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ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნანა  კოშორიძე ორშაბათი 10.00-12.00  XI კორპ. აუდ. 607

1 ე.დავითაშვილი ორშაბათი 12.00-14.00  XI კორპ. აუდ. 607

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ე.დავითაშვილი სამშაბათი 10.00-12.00  XI კორპ. აუდ. 607

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ე.დავითაშვილი სამშაბათი 12.00-14.00 XI კორპ. აუდ. 607

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 გვანცა ჭკადუა ოთხშაბათი 11:00- 13:00  XI კორპ. აუდ. 603

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 გვანცა ჭკადუა ოთხშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 603

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნანა  კოშორიძე ხუთშაბათი 11:00- 12:00  XI კორპ. აუდ. 603

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნანა  კოშორიძე ხუთშაბათი 12:00-14:00 XI კორპ. აუდ.603

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ლეილა წაქაძე პარასკევი 11:00- 12:00 XI კორპ. აუდ. 603

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ლეილა წაქაძე პარასკევი 12:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 603

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ე.დავითაშვილი პარასკევი 13:00- 15:00  XI კორპ. აუდ. 603

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ე.დავითაშვილი პარასკევი 15:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 603

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ალექსანდრე ლეჟავა პარასკევი 12:00-13:00 XI კორპ.   აუდ.472

გენეტიკა

პერსონალიზებული მედიცინის გენეტიკური საფუძვლები
ლექცია (1სთ)

სემინარი (2სთ)

ტექნიკური ბიოქიმია    

ლექცია 

სემინარი

ლექცია  

სემინარი

ლექცია  

სემინარი

ეკოლოგიური  ბიოქიმია    

პროტეინების ბიოქიმია 

ლექცია 

სემინარი

ენზიმოლოგია

ლექცია

მცენარეთა ბიოქიმია    

ლექცია

ბიოქიმიი ს  დიდი   პრაქტიკული

სემინარი
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ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თეიმურაზ ლეჟავა სამშაბათი 17:00-19:00 XI კორპ.   აუდ.472

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თინათინ ჯოხაძე ოთხშაბათი 10:00-12:00 XI კორპ.   აუდ.472

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თეიმურაზ ლეჟავა ორშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ.   აუდ.472

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თინათინ ჯოხაძე ოთხშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ.   აუდ.471

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარინე მენაბდე ორშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ.   აუდ.490

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მარინე მენაბდე ორშაბათი 14:00-16:00 XI კორპ.   აუდ.491

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მანანა დოლაბერიძე ხუთშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ.   აუდ.472

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ სიგუა სამშაბათი 12:00-14:00 XI კორპ.   აუდ.468

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მაია გაიოზიშვილი ოთხშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ.   აუდ.472

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მაია გაიოზიშვილი ოთხშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ.   აუდ.468

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ ბუაძე სამშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ.   აუდ.471

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 თამარ ბუაძე სამშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ.   აუდ.471

ნაკადი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნ. კოტრიკაძე ხუთშაბათი 14:00-16:00 XI კორპ. აუდ.528

ლექცია (1სთ)

სემინარი (2სთ)

ლექცია (1 სთ)

პრაქტიკული (2სთ)

ზოგადი ტრანსფუზიოლოგია
ლექცია (1სთ)

პრაქტიკული (2სთ)

რადიაციული გენეტიკა

სემინარი (1სთ) 

პრაქტიკული (1სთ)

საქარომიცეტების გენეტიკა და მათი ბიოტექნოლოგიური გამოყენება
ლექცია (1სთ)

პრაქტიკული (2სთ)

ჰემატოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა

გამოყენებითი გენეტიკა

ლექცია (2სთ)

მოდული: უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია

სიმსივნის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია
ლექცია (2 სთ)

სემინარი (2 სთ)
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ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ლ.რამიშვილი ოთხშაბათი 13:00-15:00 XI კორპ. აუდ.520

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ნ. კოტრიკაძე სამშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ. აუდ.528

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 ლ.რამიშვილი ორშაბათი 11:00-13:00 XI კორპ. აუდ.520

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მ. გორდეზიანი ორშაბათი 13:00-15:00 XI კორპ. აუდ.527

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მ. გორდეზიანი ხუთშაბათი 12:00 - 14:00 XI კორპ. აუდ.527

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მ.ალიბეგაშვილი ორშაბათი 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ.520

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მ.ალიბეგაშვილი ორშაბათი 17:00-18:00
XI კორპ. აუდ.520

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მ.ალიბეგაშვილი სამშაბათი 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ.520

1
მ.ალიბეგაშვილი სამშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ.520

ჯგუფი პედაგოგი დღე დაწყების დრო-

დამთავრების დრო

აუდიტორია

1 მ.გორდეზიანი ოთხშაბათი 10:00-11:00 XI კორპ. აუდ.527

1 მ.გორდეზიანი ოთხშაბათი  11:00-13:00
XI კორპ. აუდ.527

ჰორმონდამოკიდებული სიმსივნეები
ლექცია ( 1სთ)

სემინარი (2 სთ)

გენური ინჟინერია და ეთიკის ნორმები
ლექცია (2 სთ)

სემინარი (2 სთ)

უჯრედული და მოლეკულური ენდოკრინოლოგია

ლექცია (1სთ)

სემინარი (2 სთ)

სემინარი(1სთ)

უჯრედული პათოლოგიების მოლეკულური მექანიზმები

ლექცია (1სთ)

სემინარი (1 სთ)

რადიობიოლოგიური ეფექტების მოლეკულური მექანიზმები

ლექცია (1სთ)
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