
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის 

 კონსულტაციების  ცხრილი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

N სასწავლო  კურსი ლექტორი აუდიტორია დღე 

1.  შესავალი სამართალმცოდნეობაში დიმიტრი გეგენავა 312 
ოთხშაბათი 

11:00 -12:00 

2.  შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში  სოფიო დემეტრაშვილი 313 
ოთხშაბათი 

12:00 -13:00 

3.  
 

 

რომაული სამართლის საფუძვლები  
მარიამ ხოფერია  306 

ოთხშაბათი 

15:00- 16:00 

4.  საოფისე და კომპიუტერული პროგრამები  ალექსანდრე კეკენაძე  213 
შაბათი 

10:00- 11:00 

5.  ქართული სამართლის ისტორია  დავით ჩიკვაიძე 313 
შაბათი 

12:00-13:00 

6.  საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი სოფიო დემეტრაშვილი 313 
ოთხშაბათი 

13:00 -14:00 

7.  დემოკრატია და მოქალაქეობა არინა თავაქარაშვილი 314 
ოთხშაბათი 

18:00-19:00 

8.  შესავალი სამოქალაქო სამართალში გიორგი მესხი 313 
ხუთშაბათი 

17:00- 18:00 

9.  სამართლის ისტორია მარიამ ხოფერია 306 
პარასკევი 

10:00 – 11:00 

10.  სამართლებრივი აზრის ისტორია გიორგი გორაძე 206 

სამშაბათი 

15:00-16:00 

 

11.  სისხლის სამართალი 

(ზოგადი ნაწილი) 
გიორგი კიკნაველიძე 313 

ორშაბათი 

10:00- 11:00 

12.  სისხლის სამართალი (ადამიანისა და 
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული 

გიორგი კიკნაველიძე 313 
ხუთშაბათი 

10:00- 11:00 



დანაშაული) 

13.  ადამიანის ძირითადი 

უფლებები 
ლანა ცანავა 402 

პარასკევი 

10:00- 11:00 

14.  
ვალდებულებითი 

სამართლის ზოგადი 

ნაწილი 

ლიკა კობალაძე 301 
ხუთშაბათი 

17:00-18:00 

15.  სანივთო (ქონებრივი) სამართალი თამარ ლაკერბაია 313 
პარასკევი 

10:00- 11:00 

16.  კანონისმიერი ვალდებულებითი 
ურთიერთობები  

გიორგი მესხი  314 
სამშაბათი 

15:00-16:00 

17.  სახელშეკრულებო სამართალი დარია ლეგაშვილი 313 
პარასკევი 

16:00- 17:00 

18.  ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი  I ფიქრია თათარაშვილი 313 
პარასკევი 

09:00-10:00 

19.  საერთაშორისო საჯარო სამართალი ნაზიბროლა ჩინჩალაძე 212 
ორშაბათი 

15:00- 16:00 

20.  მემკვიდრეობის სამართალი  ლიკა კობალაძე 301 
ხუთშაბათი 

18:00-19:00 

21.  სამოქალაქო სამართლის 

პროცესი I 
მათე ხვედელიძე 403 

შაბათი 

19:00-20:00 

22.  სამოქალაქო სამართლის 

პროცესი II 
დარია ლეგაშვილი 213 

ოთხშაბათი 

14:00-15:00 

23.  სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) სერგო ჭელიძე 314 
ორშაბათი 

11:00-12:00 

24.  შრომის სამართალი მათე ხვედელიძე 314 
შაბათი 

14:00- 15:00 

25.  საკორპორაციო სამართალი სალომე ქავთარაძე 202 
პარასკევი 

11:00- 12:00 

26.  სისხლის სამართლის 

პროცესი (კერძო ნაწილი) 
ნათია მუხიაშვილი 304 

ორშაბათი 

13:00- 14:00 

27.  საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოება 
გიორგი ჩიფჩიური 314 

პარასკევი 

17:00-18:00 

28.  სამართლებრივი ინგლისური ინგა დიაკონიძე 314 
სამშაბათი 

09:00-10:00 



 

29.  ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი  შალვა ყიფშიძე 314 
ოთხშაბათი 

13:00-14:00 

30.  სააღსრულებო სამართალი ეკატერინე ახალკაცი 313 
სამშაბათი 

19:00-20:00 

31.  კრიმინოლოგია უშანგი ბახტაძე 301 
ხუთშაბათი 

19:00-20:00 

32.  სამოხელეო სამართალი ლიანა გიორგაძე 403 
პარასკევი 

18:00- 19:00 

33.  სამართლებრივი წერა 
მაკა ფარცვანია/ ნათია 

მუხიაშვილი 
213 

სამშაბათი 

12:00-13:00 

 

34.  საპროცესო უნარ-ჩვევები 
ვახტანგ  ბარამაშვილი/ ნათია 

მუხიაშვილი 
314 

ოთხშაბათი 

11:00-12:00 

35.  კერძო სამართლის პრაქტიკული კურსი ვახტანგ  ბარამაშვილი 314 
ოთხშაბათი 

10:00-11:00 

36.  სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი ნიკა სადრაძე 206 
ხუთშაბათი 

17:00-18:00 

37.  საჯარო სამართლის პრაქტიკული კურსი მაკა ფარცვანია 206 
ხუთშაბათი 

12:00-13:00 

38.  სამართლის ფილოსოფია დიმიტრი გეგენავა 312 
ოთხშაბათი 

12:00 -13:00 

39.  ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
სამართალი 

მარიამ ჯიქია 403 
სამშაბათი 

11:00- 12:00 

40.  გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი ნაზიბროლა ჩინჩალაძე 206 
სამშაბათი 

17:00-18:00 

41.  დანაშაულის სოციოლოგია სოფიო მეტრეველი 314 
ხუთშაბათი 

18:00-19:00 

42.  შესავალი ისლამურ სამართალში ნუგზარ ბარდაველიძე 402 
შაბათი 

14:00-15:00 


