
შუალედურის აღდგენა ინდივიდუალურად დამატებული საგნები 

სასწავლო კურსი 
პროფესორის 

გვარი 
გამოცდის თარიღი 

გამოცდის 
დაწყების 

დრო 

აუდიტო
რია 

საფინანსო სამართალი გაბისონია ირაკლი 
ოთხშაბათი, 1 თებერვალი, 2023 

წელი 
15:00 06-915ბ 

საგადასახადო სამართალი გაბისონია ირაკლი 
ოთხშაბათი, 1 თებერვალი, 2023 

წელი 
13:00 06-915ბ 

შესავალი სამართალმცოდნეობაში გაბისონია ირაკლი 
ორშაბათი, 30 იანვარი, 2023 

წელი 
13:00 06-911ბ 

საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი ნიშნიანიძე ნინო 
ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 

წელი 
15:00 06-916ა 

შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში ნიშნიანიძე ნინო 
ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 

წელი 
13:00 06-916ა 

ქართული სამართლის ისტორია 
სონღულაშვილი 
ვახტანგი 

სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 
წელი 

11:00 06-915ბ 

რომის სამართალი 
სონღულაშვილი 
ვახტანგი 

სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 
წელი 

13:00 06-915ბ 

საზღვარგარეთის სამართლის ისტორია სონღულაშვილი 
ვახტანგი 

სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 
წელი 

15 06-915ბ 

შესავალი სამოქალაქო სამართალში გლოველი ციალა 
სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 

წელი 
11:00 06-902ბ 

სამეწარმეო სამართალი გლოველი ციალა 
სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 

წელი 
17:00 06-908ბ 

საოჯახო მემკვიდრეობითი სამართალი გლოველი ციალა 
სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 

წელი 
13:00 06-902ბ 



სისხლის სამართალი - კერძო II 
(დანაშაულის სხვა სახეები) 

აკობია საბა 
პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 

წელი 
10:00 06-911ბ 

ფილოსოფიის საფუძვლები წერეთელი 
ნიკოლოზი 

პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 
წელი 

10:00 06-912ა 

სანივთო (ქონებრივი) სამართალი 
ტეტელოშვილი 
ბესიკი 

ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 
წელი 

11:00 06-912ა 

ვალდებულებითი სამართალი 
ტეტელოშვილი 
ბესიკი 

ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 
წელი 

13:00 06-912ა 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სამართალი ადამიანის უფლებათა 
ევროპული კონვენციის მიხედვით 

ვასაძე ხატია 
პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 

წელი 
12:00 06-912ა 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 
ოქროპირიძე 
ნოშრევანი 

ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 
წელი 

15:00 06-912ა 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I 
(ადამიანის და კაცობრიობის წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაული 

ტაკაშვილი 
გიორგი 

სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 
წელი 

11:00 06-902ბ 

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი 1 
(საჯარო მმართველობა 

თამარ ბარამია 
პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 

წელი 
14:00 06-912ა 

საერთაშორისო საჯარო სამართალის 
პრინციპები 

სულაბერიძე ნინო 
ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 

წელი 
11:00 06-902ბ 

ადამიანის ძირითადი უფლებები სულაბერიძე ნინო 
ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 

წელი 
13:00 06-902ბ 

პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 
2 

რუსიეშვილი ეკა 
სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 

წელი 
13:00 06-916ა 

პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 
1 

რუსიეშვილი ეკა 
სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 

წელი 
13:00 06-916ა 

კრიმინოლოგია  გაბუნია მიხეილ 
ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 

წელი 
17:00 06-910ბ 

აკადემიური წერის ელემენტები 
ცოტნიაშვილი 
ზაზა 

პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 
წელი 

17:00 910-ბ 



საგამოძიებო სამართალი კალმახელიძე 
ოთხშაბათი, 1 თებერვალი, 2023 

წელი 
17:00 06-910ბ 

საპროკურორო სამართალი 
კალმახელიძე 
ავთანდილ 

ორშაბათი, 30 იანვარი, 2023 
წელი 

17:00 06-910ბ 

კანონისმიერი ვალდებულებითი 
ურთიერთობები 

როსეფაშვილი ნანა 
პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 

წელი 
15:00 06-904ბ 

დაზღვევის სამართალი კვაბზირიძე თეა 
ოთხშაბათი, 1 თებერვალი, 2023 

წელი 
13:00 06-904ბ 

ინტელექტუალური საკუთრების 
სამართალი 

ურთმელიძე 
თამაზი 

ორშაბათი, 30 იანვარი, 2023 
წელი 

15:00 06-908ბ 

გადახდისუუნარობის სამართალო 
პეტრიაშვილი 
ივანე 

პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 
წელი 

15:00 06-908ბ 

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა 
მინაშვილი 
ირაკლი 

პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 
წელი 

16:00 06-917ბ 

სასჯელის შეფარდება 
მინაშვილი 
ირაკლი 

პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 
წელი 

16:00 06-917ბ 

სასჯელაღსრულების სამართალი 
მურადაშვილი 
ვახტანგი 

ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 
წელი 

16:00 06-917ბ 

სანოტარო სამართალი 
პეტრიაშვილი 
ივანე 

პარასკევი, 3 თებერვალი, 2023 
წელი 

15:00 06-904ბ 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი სულაბერიძე ნინო 
ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 

წელი 
13:00 06-902ბ 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სამართალი 

ვასაძე ხატია 
ოთხშაბათი, 1 თებერვალი, 2023 

წელი 
19:00 910ბ 

შედარებითი კერძო სამართალი - ძირითადი 
კონცეფციები 

ზაალიშვილი 
ვახტანგი 

სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 
წელი 

19:00 904ბ 

შედარებით საკორპორაციო სამართალი  ხვედელიანი დევი 
ხუთშაბათი, 2 თებერვალი, 2023 

წელი 
19:00 904ბ 

შედარებითი სისხლის სამართალი   ჯანაშია ჯემალ 
სამშაბათი, 31 იანვარი, 2023 

წელი 
19:00 909ბ 



წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები ვახტანგ მაღრაძე 30,01,2023 10:00 602ა 

საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია1 ეკა ბუხრაშვილი 31,01,2023 10:00 604ა 

შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებაში 
ქეთი 

ჯიჯეიშვილი 
02,02,2023 14:00 602ა 

შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში 
ავთანდილ 

სონღულაშვილი 
03,02,2023 13:00 602ა 

საერთაშორისო ორგანიზაციები და 
ინსტიტუტები 

მანანა 
დარჩაშვილი 

31,01,2023 11:00 611ა 

გლობალური პოლიტიკა გიორგი 
ჩხიკვიშვილი 

30,01,2023 12:00 611ა 

პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში მაია გურამიშვილი 02,02,2023 12:00 611ა 

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია 
ზურაბ 

კვეტენაძე/დათა 
ხუფენია 

03,02,2023 14:00 611ა 

ისტორიული და პოლიტიკური გეოგრაფია გიორგი 
ჩხიკვიშვილი 04,02,2023 12:00 611ა 

....         
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკა ნათია ლაცაბიძე 30,01,2023 10:00 604ა 
საერთაშორისო უსაფრთხოება ედიშერ გვენეტაძე 01,02,2023 10:00 604ა 
ქართული დიპლომატია ეკა ბუხრაშვილი 31.01,2023 10:00 604ა 

დემოკრატიის თეორიები მადლენა 
კოწოწაშვილი 

02,02,2023 10:00 604ა 

აშშ საგარეო პოლიტიკა თამარ დარჩია 03,02,2023 10:00 604ა 
ერები და ნაციონალიზმი ნანა ბახსოლიანი 04,02,2023 10:00 604ა 
პოლიტიკური ლიდერობა (თეორია და 
პრაქტიკა) ვაჟა შუბითიძე 30,01,2023 10:00 608ა 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
მექანიზმები 

ჩახვაძე 
ქეთევანი/გიორგი 

გოგიაშვილი 
01,02,2023 12:00 608ა 

ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა ლევან ოსიძე 31,01,2023 13:00 608ა 



კავკასიაში არსებული კონფლიკტების ანალიზი მაია გურამიშვილი 02,02,2023 14:00 608ა 

საერთაშორისო პოლიტიკა და მასმედია მაია მანჩხაშვილი 03,02,2023 10:00 608ა 

პოლიტიკური ფსიქოლოგია ირმა გოგოლიძე 03,02,2023 13:00 608ა 

თურქეთის საგარეო პოლიტიკა ნუგზარ 
დურმიშიძე 04,02,2023 13:00 608ა 

          

Введение в международные отношения 
Кикнадзе 
Автандил 

30,01,2023 10:00 607ა 

Письменная и устная коммуникация Маградзе Вахтанг 31,01,2023 16:00 623ა 
Введение в философию Ломинадзе Серго 02,02,2023 16:00 607ა 
Введение в политическое и правовое мышление нона ломидзе 03,02,2023 10:00 607ა 
Информационные и коммунникационные 
технологии в международных отношениях  

Бардавелидзе 
Хатуна 

04,02,2023 12:00 607ა 

Введение в методы исследования международных 
отношений 

нона ломидзе 03,02,2023 12:00 6023ა 

Международное публичное право Мелкадзе Зураб 30,01,2023 15:00 607ა 
Введение в регионоведение Кикнадзе Михаил 31,01,2023 15:00 607ა 
Международная интеграция и международные 
организации Ломидзе Нона 

02,02,2023 12: 607ა 

Теория международных отношений Кикнадзе Михаил 31,01,2023 12:00   
        606ა 

Современные международные отношения 
амиран 

хевтсуриани 
31,01,2023 12:00 606ა 

Политические системы европейских стран Казумашвили 
Русудан 

04,02,2023 10:00 607ა 

Искусство международных переговоров Кикнадзе 
Автандил 

30,01,2023 12:00 607ა 

Право Европейского Союза Мелкадзе Зураб 01,02,2023 12:00 623ა 



НАТО в системе международных Отношений нона ломидзе 02,02,2023 10:00 606ა 

Иностранный язык (китайский) А1.1 путкарадзе Саба 03,02,2023 12:00 623ა 
ностранный язык (немецкий ) - А1.1 Гургенидзе Нона 01,02,2023 15:00 606ა 

საპატიო მიზეზით გაცდენილი გამოცდა სტუდენტებისათვის ჩატარდება 10:00 
ინდივიდუალური გრაფიკის სტუდენტებისათვის 12:00 

 1 თებერვალი, კომპიუტერული ცენტრი 2, 1 სართული (ყველა საგანი) 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 
საპატიო მიზეზით გაცდენილი გამოცდა სტუდენტებისათვის ჩატარდება 10:00 

ინდივიდუალური გრაფიკის სტუდენტებისათვის 12:00 
 1 თებერვალი, კომპიუტერული ცენტრი 2, 1 სართული 

Экономическая дипломатия  
амиран 

хевтсуриани 
30,01,2023 13:00 602ა 

Внешняя политика Китая 
Кикнадзе 
Автандил 

31,01,2023 15:00 623ა 

Международные отношения в Азии Гоциридзе Зураб 04,02,2023 15:00 623ა 

Экономика США  Дурмишидзе 
Нугзар 

03,02,2023 15:00 623ა 

Международные терроризм нона ломидзе 02,02,2023 16:00 621ა 
иностранный язык (немецкий ) - А2.1 Гургенидзе Нона 01,02,2023 13:00 619ა 
Иностранный язык (китайский) А2.1 путкарадзе Саба 03,02,2023 14:00 602ა 

კვლევის მეთოდები სოციალურ ჩხიკვიშვილი 
გიორგი 

30,01,2023 19:00 604ა 

აკადემიური წერა ცოტნიაშვილი 
ზაზა 

31,01,2023 19:00 602ა 

ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კუპრაშვილი 01,02,2023 19:00 602ა 



კიბერსივრცე  ჰენრი 

გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი ჯიჯეიშვილი 
ქეთი 

02,02,2023 19:00 604ა 

საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური კვეტენაძე ზურაბი 03,02,2023 19:00 604ა 
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი: 
თეორია ლობჟანიძე გივი 04,02,2023 19:00 604ა 

პოლიტიკური ფილოსოფია ოსიძე ლევანი 30,01,2023 19:00 604ა 

საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატიური სულავა ნათია 31,01,2023 19:00 602ა 

საერთაშორისო ტერორიზმის ევოლუცია 
გლობალიზაციის ეპოქაში 

გვენეტაძე 
ედიშერი 

01,02,2023 19:00 606ა 

ეკონომიკური დიპლომატია დურმიშიძე 
ნუგზარი 

02,02,2023 19:00 602ა 

ხისტი და რბილი ძალა საერთაშორისო 
ურთიერთობებში შუბითიძე ვაჟა 03,02,2023 19"00 611ა 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები კუპრეიშვილი 
თამარი 

30,01,2023 18:00 606ა 

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა სოციალურ 
მეცნიერებებში კვესელავა იგორი 31,01,2023 18:00 619ა 

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში ყიფიანი მაია 30,01,2023 12:00 602ა 

ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკა 
სონღულაშვილი 
ავთანდილი 

03,02,2023 13:00 611ა 

შესავალი კვლევის მეთოდებში 
ჩხიკვიშვილი 
გიორგი 

30,01,2023 12:00 611ა 

კონფლიქტების ანატომია 
გურამიშვილი 
მაია 

02,02,2023 12:00 606ა 

შედარებითი პოლიტიკა 
ჯაფარიძე 
ედიშერი 

01,02,2023 16:00 611ა 

საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია - 2 კვეტენაძე ზურაბი 03,02,2023 14:00 604ა 



საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული 
ორიენტირები 

კოწოწაშვილი 
მადლენა 

02,02,2023 10:00 602ა 

ახლო აღმოსავლეთი საერთაშორისო 
პოლიტიკაში 

სონღულაშვილი 
ნატო 

03,02,2023 13:00 602ა 

ეროვნული უშიშროების საფუძვლები 
კუპრაშვილი 
ჰენრი 

01,02,2023 17:00 604ა 

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებები 

კოწოწაშვილი 
მადლენა 

02,02,2023 10:00 607ა 

Внешняя политика США კიკნაძე მიხეილი 31,01,2023 12:00 606ა 
Внешняя политика России ხევცურიანი ამირანი 31,01,2023 12:00 604ა 

საერთაშორისო უსაფრთხოება 
გვენეტაძე 
ედიშერი 

01,02,2023 10:00 613ა 

პოლიტიკური იდეოლოგიები ამნიაშვილი თეა 30,01,2023 12:00 604ა 

საქართველო საერთაშორისო პოლიტიკაში 
გვენეტაძე 
ედიშერი 

01,02,2023 10:00 606ა 

Стратегия национальной безопасности США 
ხევცურიანი 
ამირანი 

31,01,2023 12:00 608ა 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკა ოსიძე ლევანი 31,01,2023 13:00 608ა 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა ვაჟა შუბითიძე 30,01,2023 10:00 613ა 
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნებში 

ამნიაშვილი თეა 30,01,2023 12:00 604ა 

Этика и политическая ответственность в 
международных отношениях 

კოწოწაშვილი 
მადლენა 

02,02,2023 10:00 604ა 

საერთაშორისო ტერორიზმი  
გვენეტაძე 
ედიშერი 

01,02,2023 10:00 611ა 

რელიგიის ფაქტორი საერთაშორისო 
ურთიერთობებში 

მანანა 
დარჩაშვილი 

31,01,2023 11:00 611ა 

          



          
          

 


