
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის 

 კონსულტაციების  ცხრილი 

სამართალი 

N სასწავლო  კურსი ლექტორი აუდიტორია დღე 

1.  აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები დიმიტრი გეგენავა 313 ოთხშაბათი 10:00-11:00 

2.  აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები დიმიტრი გეგენავა 313 სამშაბათი 17:00-18:00 

3.  აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები თამარ პაპაშვილი 206 პარასკევი 18:00-19:00 

4.  

რთული შემთხვევების კვალიფიკაცია 

სასამართლო პრაქტიკაში 

დიმიტრი გეგენავა 313 ორშაბათი 10:00-11:00 

5.  

რთული შემთხვევების კვალიფიკაცია 

სასამართლო პრაქტიკაში 

იაკობ ჭეიშვილი 105 შაბათი 11:00 -12:00 

6.  

რთული შემთხვევების კვალიფიკაცია 

სასამართლო პრაქტიკაში 

სოფიო დემეტრაშვილი 203 ორშაბათი 12:00-13:00 

7.  

რთული შემთხვევების კვალიფიკაცია 

სასამართლო პრაქტიკაში 

ლაშა ლურსამანაშვილი 206 სამშაბათი 12:00-13:00 

8.  

შედარებითი სამართალი გიორგი გორაძე 

ნაზიბროლა ჩინჩალაძე 

ნონა გელაშვილი 

212 სამშაბათი 10:00-11:00 



9.  

შედარებითი სამართალი გიორგი მესხი 

ნაზიბროლა ჩინჩალაძე 

314 პარასკევი 18:00 -19:00 

10.  

პროფესიული ეთიკა თამარ ხუბულური 

ნათია მუხიაშვილი 

ეკატერინე გასიტაშვილი 

404 პარასკევი 09:00-10:00 

11.  

სამოქალაქო პროცესი და სასამართლო 

პრაქტიკის ანალიზი 

ზურაბ ძლიერიშვილი 401 ხუთშაბათი 18:00-19:00 

12.  

შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და 

მედიაცია 

სიმონ ტაკაშვილი 405 შაბათი 09:00-10:00 

13.  

მტკიცების პროცესი სამოქალაქო სამართალში სიმონ ტაკაშვილი 404 პარასკევი 17:00-18:00 

14.  

სადაზღვევო სამართალი:   სადაზღვევო  

ხელშეკრულებათა შედგენის მეთოდიკა 

ნინო ლიპარტია 206 სამშაბათი 10:00-11:00 

15.  

ევროკავშირის კერძო სამართალი თამარ ლაკერბაია 405 შაბათი 16:00-17:00 

16.  

პირადი არაქონებრივი სამართალი ნინო ქათამაძე 212 ხუთშაბათი 15:00 -16:00 

17.  

საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი მათე ხვედელიძე 404 შაბათი 15:00-16:00 



18.  

უფლების დაცვის საპროცესო მექანიზმები მაკა ფარცვანია 

დავით ჯაიანი 

გიორგი ჩიფჩიური 

401 შაბათი 12:00-13:00 

19.  

ინტელექტუალური საკუთრების 

საერთაშორისო სამართალი 

გიორგი მესხი 103 ხუთშაბათი 19:00-20:00 

20.  

შედარებით საკორპორაციო სამართალი გიორგი ალადაშვილი 105 ოთხშაბათი 09:00-10:00 

21.  

ეკლესია სახელმწიფო დიმიტრი გეგენავა 313 პარასკევი 14:00 -15:00 

22.  

საკონსტიტუციო რეფორმები და 

კონსტიტუციის ევოლუცია საქართველოში 

ავთანდილ დემეტრაშვილი 303 პარასკევი 15:00-16:00 

23.  

საპოლიციო სამართალი კობა გრიალაშვილი 304 შაბათი 09:00-10:00 

24.  

საჯარო მმართველობა და სამოხელეო 

სამართალი 

ლიანა გიორგაძე  402 ორშაბათი 10:00-11:00 

25.  

საპარლამენტო სამართალი პაატა ჯავახიშვილი 111 ხუთშაბათი 18:00-19:00 

26.  

სამშენებლო სამართალი ლიანა გიორგაძე  111 ორშაბათი 10:00-11:00 



27.  

სისხლისამართლებრივი დევნის 

დისკრეციულობა განრიდება მედიაცია  

ზურაბ კახეთელიძე 206 ოთხშაბათი 09:00-10:00 

28.  

სისხლისამართლებრივი დევნის 

დისკრეციულობა განრიდება მედიაცია  

ეკატერინე ხარებავა 303 შაბათი 13:00-14:00 

29.  

საგამოძიებო სამართალი დავით სიმონია 111 სამშაბათი 10:00-11:00 

30.  

მტკიცებითი სამართალი ნათია მუხიაშვილი 402 სამშაბათი 10:00-11:00 

31.  

სისხლის სამართლის პროცესი და 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი 

ნათია მუხიაშვილი 304 ოთხშაბათი 17:00-18:00 

32.  

ორგანიზებული დანაშაული: 

სამართალშეფარდების პრობლემები 

გიორგი კიკნაველიძე 206 პარასკევი 18:00-19:00 

33.  

დაცვის ხელოვნება ნიკა სადრაძე 402 პარასკევი 10:00-11:00 

34.  

მოძღვრება დანაშაულზე ლავრენტი მაღლაკელიძე 401 ხუთშაბათი 19:00-20:00 

35.  

დანაშაული და მედია უშანგი ბახტაძე 303 ხუთშაბათი 10:00-11:00 



 

36.  

შედარებით არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება 

ხატია შეყილაძე 212 ორშაბათი 15:00-16:00 

37.  

სისხლის სამართლის პროცესის პრაქტიკული 

კურსი 

ნათია მუხიაშვილი 303 ოთხშაბათი 14:00-15:00 

38.  

ადამიანის უფლებების სამართლის კლინიკა  გიორგი ჩიფჩიური 402 სამშაბათი 09:00-10:00 

39.  

აღსრულების სამართლის კლინიკა  ეკატერინე ახალკაცი 405 სამშაბათი 09:00-10:00 


