
 
იურიდიული ფაკულტეტი 

 

საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 
 

2020 – 2021  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 
 

ლექციათა განრიგი 
 

მეორე აკადემიური კორპუსის სარემონტო სამუშაოების გამო, სააუდიტორიო მეცადინეობები (საქართველოს მთავრობის, 

განათლების სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 

რეკომენდაციების დაცვით) იურიდიულ ფაკულტეტზე დაიწყება ოქტომბრის დასაწყისიდან. 14 სექტემბრიდან ყველა 

დისციპლინაში ლექციები ჩატარდება დისტანციურად. 
 

ყველა სავალდებულო დისციპლინაში სემესტრის მანძილზე ჩატარდება სალექციო/საკონსულტაციო შეხვედრები 

სააუდიტორიო ფორმატში ფაკულტეტის მიერ შეთავაზებული განრიგის მიხედვით, რომლის თაობაზეც გეცნობებათ 

დამატებით. 
 

ორშაბათი 
 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია  

9:00 

10:00 

 

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი 
 

დავით გეფერიძე, მოწვეული ლექტორი 
 

ZOOM - 217 

11:00 

12:00 

 

დიპლომატიური სამართალი 
 

ხათუნა თოთლაძე, მოწვეული ლექტორი 
 

ZOOM - 218 

15:00 
16:00 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული 
სამართალი 

ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი, 
მოწვეული ლექტორი 

 

ZOOM 

    

 

სამშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

9:00 

10:00 

ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი 

 

კონსტანტინე კორკელია, პროფესორი 
 

ZOOM - 218 

11:00 

12:00 

ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი 
კონსტანტინე კორკელია, პროფესორი ZOOM - 218 

13:00 

14:00 

საერთაშორისო საზღვაო 

სამართალი 

 

ეკა სირაძე, ასოცირებული პროფესორი 
 

ZOOM - 218 

15:00 
16:00 

საერთაშორისო  საჯარო 

სამართალი 

დავით პატარაია, ასოცირებული 

პროფესორი 

ZOOM 
212 (ფდა) 

საკონსულტაციო 

15:00 

16:00 

მართლმსაჯულების საერთაშორისო 

ინსტიტუტების სასამართლო 

პრაქტიკა (სს III სემესტრელებისათვის) 

 
ეკა სირაძე, ასოცირებული პროფესორი 

 

ZOOM - 218 

17:00 

18:00 

სახელმწიფო საერთაშორისო 

სამართალში 

დავით პატარაია, ასოცირებული 

პროფესორი 
ZOOM 

219 საკონსულტაციო 

    



 

ოთხშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

9:00 
10:00 

საერთაშორისო  ეკონომიკური 

სამართალი 

 

ნინო რუხაძე,  ასისტენტ-პროფესორი 
 

ZOOM - 314 

15:00 

16:00 
საერთაშორისო  საჯარო 

სამართალი 

 

მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი 
ZOOM 

212 (ფდა) - განრიგის 

მიხედვით 

15:00 
16:00 

 

აკადემიური წერა 
 

ირინე ბართაია, მოწვეული ლექტორი 
ZOOM 

217 საკონსულტაციო 

17:00 

18:00 

რელიგია და საერთაშორისო 

სამართალი 

 

თამარ ალექსიძე, ასისტენტი 
ZOOM 

218 საკონსულტაციო 

    

 

ხუთშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 
11:00 
12:00 

შესავალი საერთაშორისო  საჯარო 

სამართალში (სს I სემესტრელებისათვის) 

 

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი 
ZOOM 

217 საკონსულტაციო 

11:00 
12:00 

საერთაშორისო  ორგანიზაციები  და 

ტრანსნაციონალური  კომპანიების 

სამართალი 

 
ირინე ქურდაძე, პროფესორი 

 
ZOOM - 219 

15:00 

16:00 
საერთაშორისო  საჯარო 

სამართალი 

 

ირინე ქურდაძე, პროფესორი 
ZOOM 

212 (ფდა) - განრიგის 

მიხედვით 

15:00 

16:00 

ლტოლვილთა საერთაშორისო 

სამართალი 

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი ZOOM 
217 საკონსულტაციო 

17:00 

18:00 

საერთაშორისო  სისხლის 

სამართალი I (კონცეფციები) 

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი ZOOM 
218 საკონსულტაციო 

    

 

პარასკევი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 
15:00 

16:00 

საერთაშორისო  ეკოლოგიური 

სამართალი 

 

მაია ბითაძე, ასოცირებული პროფესორი 
ZOOM 

218 საკონსულტაციო 

    

 

შაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 
15:00 

16:00 

იმიტირებული სასამართლო პროცესი 

საერთაშორისო სამართალში 

თამთა ზაალიშვილი, მოწვეული 

ლექტორი 
ZOOM 

217 საკონსულტაციო 

    
 

 

ლექციები ინტენსიური კურსის ფორმატით ჩატარდება სემესტრის მანძილზე, 

რის შესახებაც ინფორმაცია დაიდება ფაკულტეტის და ინსტიტუტის ვებ. გვერდზე 
  დისციპლინა პროფესორი 
  საზღვაო უსაფრთხოება (ინგლისურ ენაზე) ბრაიან ვილსონი, მოწვეული ლექტორი, 

შეერთებული შტატების საზღვაო აკადემია  

    

 


