
ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ.დვალიშვილი ორშაბათი 17.00-18.00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ნ.დვალიშვილი ორშაბათი 18.00 -20.00 XI კორპ. აუდ. 538

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ. არჩვაძე სამშაბათი 18:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ნ. არჩვაძე სამშაბათი 19.00-20.00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ნ. არჩვაძე სამშაბათი 17.00-18.00 XI კორპ. აუდ. 417

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 დ. ძიძიგური პარასკევი          (1-5 კვირა) 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

1 ე. ჩერქეზია პარასკევი          (6-10 კვირა) 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

1 ნ.მიცკევიჩი, პარასკევი          (11-15 კვირა) 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 465

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 დ. ძიძიგური პარასკევი          (1-5 კვირა) 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

1 ე. ჩერქეზია პარასკევი          (6-10 კვირა) 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

1 ნ.მიცკევიჩი, პარასკევი          (11-15 კვირა) 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 465

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 დ. ძიძიგური პარასკევი          (1-5 კვირა) 18:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

1 ე. ჩერქეზია პარასკევი          (6-10 კვირა) 18:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

1 ნ.მიცკევიჩი, პარასკევი          (11-15 კვირა) 18:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 465

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ. ინასარიძე სამშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 515ა
1 ე. ჩერქეზია პარასკევი 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ. ინასარიძე სამშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

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

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

2022-2023 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი

1. გენომიკა
ლექცია

5. აკადემიური წერა

ლაბორატორია

პრაქტიკული

ლექცია

სემინარი

ლექცია

პრაქტიკული

ლექცია

2. კვლევის დაგეგმვა და მეთოდოლოგია

3. გამოყენებითი ბიომეცნიერებების თანამედროვე ასპექტები

4. დარგობრივი  ინგლისური  ენა

სემინარი

სემინარი



1 ნ. არჩვაძე (1-8 კვირა) ხუთშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ნ. დორეული (9-15 კვირა) ხუთშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ნ. არჩვაძე (1-8 კვირა) ხუთშაბათი 18:00-20:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ნ. დორეული (9-15 კვირა) ხუთშაბათი 18:00-20:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 მ.გედევანიშვილი (11 კვ.) ოთხშაბათი 15:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ნ. კოტრიკაძე (4 კვირა) ოთხშაბათი 15:00-16:00 XI კორპ. 528ა

1 მ.გედევანიშვილი (11 კვ.) ოთხშაბათი 16:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 ლ.რამიშვილი (4 კვირა) ოთხშაბათი 16:00-18:00 XI კორპ. 528ა

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ზ. ქუჩუკაშვილი ხუთშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 534

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ზ. ქუჩუკაშვილი ხუთშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 534

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ. არჩვაძე (1-10 კვირა) ოთხშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 დ. კაპანაძე (10-15 კვირა) ოთხშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 530

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ნ. არჩვაძე (1-10 კვირა) ოთხშაბათი 18:00-20:00 XI კორპ. აუდ. 530

1 დ. კაპანაძე (10-15 კვირა) ოთხშაბათი 18:00-20:00 XI კორპ. აუდ. 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ. მიქიაშვილი (1-7 კვირა) სამშაბათი 10:00-11:00
სოფლის მეურნეობის
სახელმწიფო ლაბ.

1 ზ. ქუჩუკაშვილი (8-15 კვ.) სამშაბათი 10:00-11:00 XI კორპ. აუდ. 536/537

1 მ. მიქიაშვილი (1-7 კვირა) სამშაბათი 11:00-12:00
სოფლის მეურნეობის
სახელმწიფო ლაბ.

1 ზ. ქუჩუკაშვილი (8-15 კვ.) სამშაბათი 11:00-12:00 XI კორპ. აუდ. 536/537

6. გამოყენებითი ტოქსიკოლოგია

ლექცია

სემინარი

9. ლაბორატორია     2   (კვების პროდუქტებისა და აგრარული ბიოტექნოლოგია)
ლექცია

სემინარი

7. ბიოუსაფრთხოების პრინციპები

ლექცია

სემინარი

8. უფლება ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, ბიომეცნიერებების საკანონმდებლო, კომერციული და ეთიკური
პრინციპები

ლექცია

სემინარი

ლექცია

სემინარი



ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 მ. მიქიაშვილი (1-7 კვირა) სამშაბათი 12:00-16:00
სოფლის მეურნეობის
სახელმწიფო ლაბ.

1 ზ. ქუჩუკაშვილი (8-15 კვ.) სამშაბათი 12:00-16:00 XI კორპ. აუდ. 536/537

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე. დავითაშვილი პარასკევი           (1-4 კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 610

ნ.მიცკევიჩი პარასკევი           (5-6კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 465

1 თ. ცერცვაძე პარასკევი           (6-8 კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 465

1 ი. მოდებაძე პარასკევი           (9-10 კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 543

1 ნ. დორეული პარასკევი         (11-12 კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 306

1 ე. ჯაიანი; პარასკევი         (13-15 კვირა) 13:00-14:00 ბაქტერიოფაგი

1 ე. დავითაშვილი პარასკევი           (1-4 კვირა) 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 610

ნ.მიცკევიჩი პარასკევი           (5-6კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 465

1 თ. ცერცვაძე პარასკევი           (6-8 კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 465

1 ი. მოდებაძე პარასკევი           (9-10 კვირა) 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 543

1 ნ. დორეული პარასკევი         (11-12 კვირა) 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 306

1 ე. ჯაიანი; პარასკევი         (13-15 კვირა) 14:00-15:00
XI კორპ.

ბაქტერიოფაგი/აუდ. 534

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე. დავითაშვილი პარასკევი           (1-4 კვირა) 15:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 610

ნ.მიცკევიჩი პარასკევი           (5-6კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 465

1 თ. ცერცვაძე პარასკევი           (6-8 კვირა) 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 465

1 ი. მოდებაძე პარასკევი           (9-10 კვირა) 15:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 543

1 მ.ჩიქოვანი პარასკევი         (11-12 კვირა) 15:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 306

1 ე. ჯაიანი; პარასკევი         (13-15 კვირა) 15:00-19:00
XI კორპ. აუდ. 534/

ბაქტერიოფაგი

1 მ.გედევანიშვილი (1-10კვ ) სამშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 545

1 ნ. დორეული (11-15 კვირა) სამშაბათი 12:00-13:00 XI კორპ. აუდ. 306

1 მ.გედევანიშვილი (1-10კვ ) სამშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 545

1 ნ. დორეული (11-15 კვირა) სამშაბათი 13:00-14:00 XI კორპ. აუდ. 306

1 მ.გედევანიშვილი (1-10კვ ) სამშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 545

12. კლინიკური ფარმაკოლოგიის პრინციპები

ლექცია

სემინარი

10. ლაბორატორია     2   (ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის ბიოტექნოლოგია)

ლექცია

ლაბორატორია

სემინარი

ლაბორატორია

ლაბორატორია



1 მ.ჩიქოვანი (11-15 კვირა) სამშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 306

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 თ.ქევხიშვილი პარასკევი 16:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 530

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 თ.ქევხიშვილი პარასკევი 17:00-19:00 XI კორპ. აუდ. 530

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ი.გოროზია ოთხშაბათი 14:00-15:00 XI კორპ. აუდ. 530

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ი.გოროზია ოთხშაბათი 15:00-17:00 XI კორპ. აუდ. 538

ნაკადი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე. ჩერქეზია ხუთშაბათი 17:00-18:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

ჯგუფი პედაგოგი დღე
დაწყების დრო-

დამთავრების დრო
აუდიტორია

1 ე. ჩერქეზია ხუთშაბათი 18:00-20:00 XI კორპ. აუდ. 515ა

14. სურსათის წარმოება და ფერმენტული ტექნოლოგია

13. სურსათის უვნებლობისა  და ხარისხის უზრუნველყოფა

ლექცია

სემინარი

ლექცია

ლაბორატორია

15. რეპროდუქციული ტექნოლოგიები
ლექცია

სემინარი


