2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის
კონსულტაციების ცხრილი

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
N

საგანი

ლექტორი

აუდიტორია

დღე
პარასკევი
10:00-11:00

არინა თავაქარაშვილი,

202

გულადი ნაკაშიძე

108

ხუთშაბათი 16:00-17:00

გიორგი მესხი

203

ოთხშაბათი 12:00-13:00

თამარ პაპაშვილი

212

ორშაბათი 13:00-14:00

ნინო მეგრელი

303

სამშაბათი 13:00-14:00

გიორგი გორაძე

313

ორშაბათი 14:00-15:00

1

დემოკრატია და მოქალაქეობა

2

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები

3

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

4

საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი

5

რომის სამართლის საფუძვლები

6

პოლიტიკური და სამართლებრივი
მოძღვრებანი

7

შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში

ლანა ცანავა

206

სამშაბათი 10:00-11:00

8

შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში

გიორგი გორაძე

213

ოთხშაბათი 12:00-13:00

9

შესავალი სამართალმცოდნეობაში

დიმიტრი გეგენავა

202

ხუთშაბათი 15:00-16:00

10

სახელშეკრულებო სამართალი

ნინო ქათამაძე

212

ორშაბათი 12:00-13:00

11

სისხლის სამართალი(ადამიანისა და
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაული)

ზვიად როგავა

202

პარასკევი 17:00-18:00

12

სისხლის სამართალი(ზოგადი ნაწილი)

უშანგი ბახტაძე

203

პარასკევი 18:00-18:50

13

საქართველოს ადმინისტრაციული
სამართალი

ლიანა გიორგაძე

203

ორშაბათი 17:00-18:00

14

ადამიანის ძირითადი უფლებები

ლანა ცანავა

303

შაბათი 12:00-13:00

15

ადგილობრივი
თვითმმართველობის(მუნიციპალური)
სამართალი

თენგიზ თევზაძე

206

ოთხშაბათი 17:00-18:00

16

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

401

შაბათი 12:00-13:00

17

კანონისმიერი ვალდებულებითი
ურთიერთობები

ნინო ქათამაძე

212

ხუთშაბათი
11:00-12:00

18

კანონისმიერი ვალდებულებითი
ურთიერთობები

მაკა კარტოზია

403

ორშაბათი 13:00-14:00

19

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი
ნაწილი

გიორგი მესხი

213

პარასკევი
14:00-15:00

20

სანივთო(ქონებრივი სამართალი)

ნინო ქათამაძე

213

ორშაბათი
17:00-18:00

21

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

ეკა ქარდავა

402

სამშაბათი 12:00-13:00

22

საოჯახო სამართალი

ლელა ცანავა

203

პარასკევი 13:00-14:00

23

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

ილონა თოდუა

213

პარასკევი
14:00-15:00

24

სისხლის სამართალი (დანაშაულის სხვა
სახეები)

ზუხრა მაცაბერიძე

213

პარასკევი 15:00-16:00

25

ადამიანის უფლებათა დაცვის
საერთაშორისო სამართალი

ჩინჩალაძე ნაზი

212

შაბათი 16:00-17:00

26

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მაკა ფარცვანია

103

სამშბათი 14:00-15:00

ნაზი ჩინჩალაძე

ილონა თოდუა

103

სამშბათი
16:00-17:00

მემკვიდრეობის სამართალი

ლელა ცანავა

304

ოთხშაბათი, 13:00-14:00

29

მემკვიდრეობის სამართალი

მაკა კარტოზია

404

ორშაბათი
16:00-17:00

30

შრომის სამართალი

ეკატერინე ქარდავა

402

სამშაბათი 14:00-15:00

31

სამოქალაქო საქმეთა განხილვა
სასამართლოში

ზურაბ ძლიერიშვილი

203

ოთხშაბათი
18:00-19:00

32

სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო
ნაწილი)

ნათია მუხიაშვილი

203

ორშაბათი,
18:00-19:00

33

სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო
ნაწილი)

სერგო ჭელიძე

103

სამშაბათი,
14:00-15:00

34

სამეწარმეო სამართალი

გია ლილუაშვილი

202

პარასკევი,
18:00-19:00

35

სამეწარმეო სამართალი

გიორგი უსტიაშვილი

405

ორშაბათი,
15:00-16:00

36

კრიმინოლოგია

უჩა ბახტაძე

303

შაბათი
13:00-14:00

37

ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის
პროცესში

ბესიკ მეურმიშვილი

103

პარასკევი 18:00-19:00

38

სასჯელის შეფარდება

103

პარასკევი
19:00-20:00

27

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

28

ლაშა მაღლაკელიძე

39

საპოლიციო სამართალი

კობა გრიალაშვილი

103

შაბათი 10:00-11:00

40

სამოხელეო სამართალი

ლიანა გიორგაძე,

314

პარასკევი,
17:00-18:00

41

სააღსრულებო სამართალი

ეკა ახალკაცი,

314

ორშაბათი
19:00-20:00

42

სამეწარმეო წესრიგის სამართალი

მამელი ქობალია

314

ორშაბათი
18:00-19:00

43

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა საჯარო
სამართალში

დიმიტრი გეგენავა

203

ოთხშაბათი 17:00-18:00

44

საგადასახადო სამართალი

ზვიად როგავა

203

ოთხშაბათი 12:00-13:00

45

საბანკო და სადაზღვევო სამართლის
საფუძვლები

ნათია მამუკაშვილი

303

ორშაბათი 19:00-20:00

46

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო
სამართალში

გიორგი მესხი

103

ხუთშაბათი 17:00-18:00

47

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

სანდრო ჯორბენაძე

313

პარასკევი,
19:00-20:00

48

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

ნიკა მელქაძე

404

ორშაბათი,
10:00-11:00

49

ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი
აპროქსიმაცია

ეკა ქარდავა

404

50

ხელშეკრულებათა შედგენის მეთოდიკა

სერგი ჯორბენაძე

405

ორშაბათი 11:00-12:00
შაბათი,
14:00-15:00

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის
კონსულტაციების ცხრილი

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
N
1

საგანი
აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

ლექტორი
დიმიტრი გეგენავა

აუდიტორია
312

დღე
ხუთშაბათი 17:00-18:00

2

სამართლის ფილოსოფია

დიმიტრი გეგენავა

312

პარასკევი 18:00-19:00

3

საგადასახადო სამართალი და სასამართლო
პრაქტიკის ანალიზი

ზვიად როგავა

314

ოთხშაბათი 18:00-19:00

4

პროფესიული ეთიკა

თამარ ხუბულური

202

შაბათი 10:00-11:00

5

მტკიცებითი სამართალი

ნათია მუხიაშვილი

313

სამშაბათი 17:00-18:00

6

მტკიცების პროცესი სამოქალაქო
სამართალში

სიმონ ტაკაშვილი

303

პარასკევი 18:00-19:00

შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და
მედიაცია
საჯარო მმართველობა და სამოხელეო
სამართალი

სიმონ ტაკაშვილი

304

შაბათი 12:00-13:00

ლიანა გიორგაძე

203

ოთხშაბათი 18:00-19:00

9

დანაშაული და მედია

უშანგი ბახტაძე

202

პარასკევი 10:00-11:00

10

მედიასამართალი

სერგი ჯორბენაძე

402

პარასკევი 18:00-19:00

11

სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის
ღონისძიების გამოყენების დასაბუთება

ბადრი ნიპარიშვილი

213

შაბათი 12:00-13:00

12

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სამართალი

გიორგი უსტიაშვილი

202

ორშაბათი 17:00-18:00

7
8

13

International competition law

Paramjeet Singh Berwal

303

ორშაბათი 18:00-19:00

14

სისხლისსამართლებრივი დევნის
დისკრეციულობა, განრიდება და მედიაცია

ბესიკ მეურმიშვილი

108

სამშაბათი 14:00-15:00

