
შუალედური  გამოცდები 

ბიოლოგია 

 

# 

საგნის დასახელება პედაგოგი თარიღი დრო აუდიტორია 

1 ადამიანის ანატომია მ.გედევანიშვილი 06.05 1000 საგამოცდო 

ცენტრში 

2 ბოტანიკა მ.ბოკერია 03,05 

 

 

05.05 

 1000  

 1200 

1400 

1200 

1400 

დისტანციურად 

3 ფიზიკა თ.მძინარაშვილი 07.05 1800 დისტანციურად 

4 ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგია 

მ.ალანია 02.05 1800            დისტანციურად 

5 ბიოქიმია 2 მ.კოშორიძე 04.05 

 

05.05 

 

 

06.05 

1500 

1600 

1200 

1300 

1500 

1200 

1300 

 

კორპ.11 აუდ.620 

6 ჰისტოლოგია ე.ბაკურაძე 05.05 1000 საგამოცდო 

ცენტრში 

7 ეკოლოგია-ჰიდრობიოლოგიის 

ეკოლოგიური ასპექტები 

მ.ბოკერია 04.05 

 

05.05 

1100 

1300 

1100 

დისტანციურად 

8 ბიოფიზიკა ზ.ქუჩუკაშვილი 03.05 1300 

1500 

კორპ.11 აუდ.515 

9 უჯრედული  პროცესების 

ბიოლოგია   

ნ.კოტრიკაძე 04,05 1300 კორპ.11 აუდ.528ა 

10 განვითარების   ბიოლოგია ე.ჩერქეზია 04.05 1000 საგამოცდო 

ცენტრში 

11 ინტეგრირებული  ბიოლოგია თ.ჯოხაძე 02.05 1500 დისტანციურად 

12 გენმოდიფიცირებული 

ორგანიზმების ბიოტექნოლოგია და 

ბიოუსაფრთხოება 

მ.გაიდამაშვილი 03.05 900 დისტანციურად 

13 ეკოლოგიური გენეტიკა თ.ჯოხაძე 03.05 1400 დისტანციურად 

14 იმუნოჰემატოლოგია თ.ცერცვაძე 02.05 1400 დისტანციურად 

15 ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა მ.კოშორიძე 03.05 1200 დისტანციურად 

16 კვლევის თანამედროვე მეთოდები ზ.ქუჩუკაშვილი 06.05. 1300 კორპ.11 აუდ.515ა 

17 სიმსივნი ბიოლოგია ნ.კოტრიკაძე 04,05 1400 კორპ.11 აუდ.528ა 

18 კავკასიის ენდემები და მ.ბოკერია 02 .05 900 დისტანციურად 



რელიექტური ორგანიზმები 1500 

19 ინტეგრაციული ფიზიოლოგია მ.ალანია 06.05 1100 დისტანციურად 

20 ზოოლოგია-ფაუნის ევოლუციის 

ძირითადი მამოძრავებელი 

ფაქტორები 

მ.მურვანიძე 05.05 1000 დისტანციურად 

21 ფიტოპათოლოგია და მცენარეთა 

დაცვა 

ე.ხურციძე 04.05 1200 დისტანციურად 

 

 

 

 

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 

 

# 

საგნის დასახელება პედაგოგი თარიღი დრო აუდიტორია 

1 გამოყენებითი  გენეტიკა და 

მოლეკულური ბიოლოგია 1 

თ.ჯოხაძე 02.05 1400 დისტანციურად 

2 უჯრედის ბიოლოგია დ.ძიძიგური 04.05 1000 საგამოცდო 

ცენტრში 

3 ბიომრავალფეროვნება მ.მურვანიძე 03.05 

 04.05 

1100   1500 დისტანციურად 

4 ბიოტექნოლოგია 1 ნ.არჩვაძე 03.05 1000 კორპ.11 აუდ.515ა 

5 სამეცნიერო მონაცემთა  ანალიზი ზ.ხეჩინაშვილი 07.05 1700 დისტანციურად 

6 დარგობრივი ინგლისური ენა ნ.დვალიშვილი 02.05 900 დისტანციურად 

7 დაავადებათა ბიოლოგიური 

საფუძვლები 

ე. მითაიშვილი 28.04 1400 კორპ.11 აუდ.515 

8 გარემოს მონიტორინგის მეთოდები ზ.ლაოშვილი 04.05 1200 კორპ.11 აუდ.205 

9 სურსათის   ბიოტექნოლოგია 2 ი.გოროზია 02.05 1000 დისტანციურად 

10 სურსათის   ლაბორატორიული 

კვლევის პრინციპები 

ზ.ქუჩუკაშვილი 07.05 1400 კორპ.11 აუდ.515 

11 შესავალი სურსათის უვნებლობასა და 

ხარისხის უზრუნველყოფაში 

გ.ჩაჩავა 03.05 900 დისტანციურად 

12 ბიოლოგიური ექსპერტიზა 

სასამართლო პრაქტიკაში    

თ.ცერცვაძე 07.05 1000 დისტანციურად 

13 გარემოს დაცვის ბიოტექნოლოგია     მ.მურვანიძე 02.05 1200  

 1500 

დისტანციურად 

14 სურსათის   წარმოების ტექნოლოგია 1 

(მარცვლეული, ხილი, უალკოჰოლო 

სასმელები) 

დ.წულაია 04.05 900 დისტანციურად 

15 სურსათის  წარმოების ტექნოლოგია 2  

(ხორცისა და თევზეულის ) 

ლ.კოტორაშვილი 04.05 1400 კორპ.11 აუდ.515ა 



16 სურსათის  წარმოების ტექნოლოგია 3  

(რძისა და რძის პროდუქტების) 

ე.კალანდია 06.05 1000 კორპ.11 აუდ.515ა 

17 ბიზნესის საფუძვლები 

ბიოტექნოლოგიაში 

თ.ჟორჟოლიანი 02.05 900 დისტანციურად 

18 ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები ხ.გიორგობიანი 06.05 1600 კორპ.11 აუდ.205 

 

 


