
 

 

 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების  მიმართულება 

შესავალი სამართლისმცოდნეობაში 

ლაშა ბრეგვაძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 09:00 -11:00 საათი - Zoom (219 – განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლაშა ბრეგვაძე, პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/006 

2. ლაშა ბრეგვაძე, პროფესორი ორშაბათი     15:00; 16:00 Zoom/006 

3. ლაშა ბრეგვაძე, პროფესორი ორშაბათი     17:00; 18:00 Zoom/006 

4. ჟირონ ხუჯაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/013 

5. ჟირონ ხუჯაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი  15:00; 16:00 Zoom/013 

6. ჟირონ ხუჯაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი  17:00; 18:00 Zoom/013 

7. ჟირონ ხუჯაძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი  15:00; 16:00 Zoom/013 

8. ჟირონ ხუჯაძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი  17:00; 18:00 Zoom/013 

     

 

შესავალი სამართლისმცოდნეობაში 

ლელა ჯანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 09:00 -11:00 საათი - Zoom (212 ფდა – განრიგის 

მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლელა ჯანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/311 

2. ლელა ჯანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ორშაბათი     13:00; 14:00 Zoom/311 



3. ლელა ჯანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/310 

4. ირაკლი სამხარაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/314 

5. ირაკლი სამხარაძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/313 

6. გიორგი ჩერქეზია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/002 

7. გიორგი ჩერქეზია, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/314 

8. გიორგი ჩერქეზია, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 13:00; 14:00 Zoom/313 

     

 

შესავალი სამართლისმცოდნეობაში 

მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 09:00 -11:00 საათი - Zoom (218 – განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/002 

2. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი ორშაბათი 15:00; 16:00  Zoom/002 

3. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/006 

4. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი სამშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/006 

5. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/001 

6. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/001 

7. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/001 

8. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ - პროფესორი ხუთშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/001 

     

 

 


