2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის
კონსულტაციების ცხრილი

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
N

საგანი

ლექტორი

აუდიტორია

1

დღე
ორშაბათი
19:00-20:00

ქართული სამართლის ისტორია

დავით ჩიკვაიძე

212

2

კომუნიკაციის, პრეზენტაციის და
დისკუსიის ტექნიკა

ნინო ტურაშვილი

303

ოთხშაბათი 14:0015:00

3

სამართლის ისტორია

მარიამ ხოფერია

303

სამშაბათი
16:00 -18:00 სთ

4

პოლიტიკური და სამართლებრივი
მოძღვრებანი

გიორგი გორაძე

303

სამშაბათი
16:00 -18:00 სთ

5

საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი

თამარ პაპაშვილი

212

ორშაბათი
19:00-20:00

6

საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი

თენგიზ თევზაძე

212

ორშაბათი 18:0019:00

7

შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში

თენგიზ თევზაძე

314

შაბათი
12:00-13:00

8

შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში

თამარ პაპაშვილი

303

ხუთშაბათი
12:00-13:00

9

შესავალი სამართალმცოდნეობაში

გიორგი გორაძე

304

სამშაბათი
18:00 -19:00

10

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები

ალ კეკენაძე

212

ხუთშაბათი
16:00-17:00

ეკატერინე ქარდავა

212

ოთხშაბათი
13:00 -14:00

რომის სამართლის საფუძვლები

გიორგი მესხი

405

პარასკევი
12:00-13:00

13

კანონისმიერი ვალდებულებითი
ურთიერთობები

სიმონ ტაკაშვილი

206

პარასკევი
17:00-18:00

14

სახელშეკრულებო სამართალი

ნათია მამუკაშვილი

212

15

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ლიანა გიორგაძე

403

ორშაბათი
19:00-20:00

16

სისხლის სამართალი(ადამიანისა და
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაული)

ზვიად როგავა

206

ოთხშაბათი
15:00-16:00

17

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

დავით ჯაიანი

212

ხუთშაბათი
19:00-20:00

18

ადამიანის ძირითადი უფლებები

ლანა ცანავა

402

შაბათი
10:00-11:00

19

მემკვიდრეობის სამართალი

ლიკა კობალაძე

206

ხუთშაბათი
17:00-18:00

20

სამოქალაქო სამართლის პროცესი II

ზურაბ ძლიერიშვილი

403

ოთხშაბათი
19:00-20:00

21

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მაკა ფარცვანია

313

ხუთშაბათი 15:0016:00

11

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

12

შაბათი

12:0013:00

ეკატერინე ქარდავა

206

სამშაბათი
13:00-14:00

გიორგი უსტიაშვილი

303

პარასკევი
17:00-18:00

სისხლის სამართალი(დანაშაულის სხვა
სახეები)

ზუხრა მაცაბერიძე

212

ორშაბათი
10:00-11:00

25

სისხლის სამართლის პროცესი(ზოგადი
ნაწილი)

სერგო ჭელიძე

212

ორშაბათი
11:00-12:00

26

სამოქალაქო სამართლის პროცესი I

ილონა თოდუა

206

სამშაბათი
12:00-13:00

27

სამართლებრივი წერა

ლანა ცანავა, ნათია
მუხიაშვილი

304

ხუთშაბათი
09:00-10:00

28

საპროცესო უნარ-ჩვევები

სიმონ ტაკაშვილი, ნათია
მუხიაშვილი

314

ხუთშაბათი
18:00-19:00

29

კერძო სამართლის პრაქტიკული კურსი

ვახტანგ ბარამაშვილი

213

სამშაბათი
15:00-16:00

30

საკონსტიტუციო სამართალწარმოება

გიორგი ჩიფჩიური

213

ოთხშაბათი
18:00-19:00

31

სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი

ნიკა სადრაძე

314

ორშაბათი
17:00-18:00

32

საჯარო სამართლის პრაქტიკული კურსი

დიმიტრი გეგენავა

213

სამშაბათი
14:00-15:00

33

საჯარო სამართლის პრაქტიკული კურსი

მაკა ფარცვანია

213

სამშაბათი

22

შრომის სამართალი

23

საკორპორაციო სამართალი

24

14:00-15:00
ზვიად როგავა

213

ორშაბათი
16:00-17:00

ეკა ქარდავა

304

სამშაბათი
14:00-15:00

ეკატერინე ხარებავა

213

სამშაბათი
15:00-16:00

უჩა ბახტაძე

303

ოთხშაბათი
15:00-16:00

ნუგზარ ბარდაველიძე

401

ოთხშაბათი
14:00-15:00

სამოხელეო სამართალი

ლიკა გიორგაძე

313

შაბათი
10:00-11:00

40

სანოტარო სამართალი

ნინო თოფურია

313

შაბათი
11:000-12:00

41

საერთაშორისო ჰუმანიტარული
სამართალი

მარიამ ჯიქია

212

პარასკევი
10:00-11:00

42

სასჯელის შეფარდება

ლავრენტი მაღლაკელიძე

213

ხუთშაბათი 19:0020:00

43

გარემოს დაცვის საერთაშორისო
სამართალი

ნაზიბროლა ჩინჩალაძე

303

ოთხშაბათი
15:00-16:00

44

სააღსრულებო სამართალი

ეკა ახალკაცი

212

ოთხშაბათი
11:00-12:00

34

საგადასახადო სამართლი

35

ასოცირების შეთანხმება დ სამართლებრივი
აპროქსიმაცია

36

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

37

კრიმინოლოგია

38

შესავალი ისლამურ სამართალში

39

45

გადახდისუუნარობის სამართალი

46

ქართული სამართლის ისტორია

როინ მიგრიაული

212

პარასკევი
11:00-12:00

დავით ჩიკვაიძე

212

ორშაბათი
19:00-20:00

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის
კონსულტაციების ცხრილი

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
N
1

საგანი
აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

ლექტორი
დიმიტრი გეგენავა

აუდიტორია
313

დღე
სამშაბათი 17:00-18:00

2

სამართლის ფილოსოფია

დიმიტრი გეგენავა

313

ორშაბათი 17:00-18:00

3

სოციალური მედიის სამართალი

სერგი ჯორბენაძე

202

ორშაბათი 17:00-18:00

კრიპტოვალუტის სამართალი

103

პარასკევი 10:00-11:00

4

5

მტკიცების პროცესი სამოქალაქო
სამართალში

103

შაბათი 17:00-18:00

სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის
ღონისძიების გამოყენების დასაბუთება

103

ხუთშაბათი 10:00-11:00

6

სამართლებრივი კომუნიკაცია (ინგლისურ
ენაზე)

303

ორშაბათი 18:00-19:00

7

დანაშაული და მედია

314

პარასკევი 18:00 -19:00

8

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სამართალი

202

ორშაბათი 16:00 -17:00

9
10

ენრგეტიკის სამართალი

მაკა ფარცვანია

206

შაბათი 16:00-17:00

11

მტკიცებითი სამართალი

ნათია მუხიაშვილი

314

ხუთშაბათი 18:00-19:00

ვახო ბარამაშვილი
სიმონ ტაკაშვილი

ბადრი ნიპარიშვილი

ნაზიბროლა ჩინჩალაძე

უშანგი ბახტაძე

გიორგი უსტიაშვილი

12

ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი

ნინო ლიპარტია

401

13

სადაზღვევო სამართალი და სადაზღვევო
ხელშეკრულებათა შედგენის მეთოდიკა

ნინო ლიპარტია

401

სამშაბათი 17:00-18:00

