




ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტეტი

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი ლელა თურმანიძე ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების
ფაკულტეტის დეკანი

09:00-18:00

სამშაბათი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18:00

ოთხშაბათი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18:00

ხუთშაბათი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18:00

პარასკევი ლელათურმანიძე ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანი 09:00-18:00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18:00

სამშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

11:00-20:00 მორიგეობა

ოთხშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18:00

ხუთშაბათი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18:00

პარასკევი ნანა მაკარაძე ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

09:00-18:00



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18:00

სამშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18:00

ოთხშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18:00

ხუთშაბათი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 11:00-20:00 მორიგეობა

პარასკევი ნინო ცინარიძე დეკანის მოადგილე 09:00-18:00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი მაია

მაღულარია
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის ოფისის
სპეციალისტი

09:00-18:00

სამშაბათი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18:00

ოთხშაბათი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18:00

ხუთშაბათი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18:00

პარასკევი მაია
მაღულარია

ზუსტმეცნიერებათადაგანათლებისფაკულტეტისდეკანისოფისისსპეციალისტი 09:00-18:00



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი

დეპარტამენტის სპეციალისტი
11:00 -20:00 მორიგეობა

სამშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ოთხშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი თამილა ხალვაში კომპ. მეცნიერებათა დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:30-18:50

სამშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18:50

ოთხშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18:50

ხუთშაბათი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20:50 მორიგეობა

პარასკევი ნაირა სარჯველაძე მათემატიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18:50



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა

დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18:00

სამშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18:00

ოთხშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

11:00-20:00 მორიგეობა

ხუთშაბათი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი ქეთინო თადუმაძე პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დარგობრივი დეპარტამენტის
სპეციალისტი

09:00-18:00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
სამშაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:00-18.00



ოთხშაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

შაბათი ზეინაბ ახვლედიანი ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

14:00-16:00 22.02.2020
07.03.2020
21.03.2020
04.04.2020
18.04.2020
02.05.2020
16.05.2020
30.05.2020

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:30-18:50

სამშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18:50

ოთხშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18:50

ხუთშაბათი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20:00

პარასკევი დიასამიძე გულნარა ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:30-18:50



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო

ტექნოლოგიების სპეციალისტი
09:00-18:00

სამშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

ოთხშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

09:00-18:00

შაბათი იმნაიშვილი გიორგი დეკანის ოფისის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სპეციალისტი

11:00-20:00

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
სამშაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:00-18:00

ოთხშაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

შაბათი მარეხ გორგილაძე ენებისა და საინფორმაციო
დეპარტამენტის სპეციალისტი

14:00-16:00 29.02.2020
14.03.2020
28.03.2020
11.04.2020
25.04.2020
09.05.2020
23.05.2020



# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი

დეპარტამენტის სპეციალისტი
09:00-18:00

სამშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ოთხშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი ნინო მჟავანაძე ფიზიკის დარგობრივი
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20.00 მორიგეობა

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა

ორშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

11:00-20.00

სამშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ოთხშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

ხუთშაბათი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00

პარასკევი შოთა ჯვართავა პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დეპარტამენტის სპეციალისტი

09:00-18:00





ბსუ-სადმინისტრაციისსამუშაო განრიგი
ფაკულტეტი -საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი ნატო ზოსიძე

თამილა ვერულიძე
შორენა გაბაიძე

დეკანის მოადგილე
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.00
11. 00 -20.00

სამშაბათი სოფიკო ცქვიტინიძე
თეონა მამუჭაძე

მარიკა მორთულაძე

დეკანის მოადგილე
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.00
11. 00 -20.00

ოთხშაბათი მარინა ქორიძე
თეა ქოიავა

დიანა ცეცხლაძე

დეკანი
ხარისხი

სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.00
11. 00 -20.00

ხუთშაბათი სოფიკო ცქვიტინიძე
თამარ თიკანაძე

ლია გაბაიძე

დეკანის მოადგილე
სპეციალისტი
სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.0011. 00 -20.00

პარასკევი მანანა კუჭავა
მარინა ქორიძე

ქრისტინა მახარაძე

სპეციალისტი
დეკანი

სპეციალისტი

11. 00 -20.00
11. 00 -20.0011. 00 -20.00

შაბათი თვის I შაბათი ნ.ზოსიძე თვის
IIშაბათინ.ზოსიძე თვის
IIIშაბათის.ცქვიტინიძეთვის
IVშაბათი ნ.სურმანიძე

დეკანის მოადგილე
დეკანის მოადგილე
სოფიკო ცქვიტინიძე

სპეციალისტი

10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00

დეკანი:



ტურიზმის ფაკულტეტის ადმინისტრაციის სამსახურში ყოფნის გრაფიკი

№ დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შაბათი სთ

1. ორშაბათი დინარა ფაღავა დეკანის მოადგილე 11:00-20:00 15 თებერვალი
21 მარტი
16 მაისი

10:00-16:00

2. სამშაბათი ირმა ჭიჭინაძე სპეციალისტი 11:00-20:00 22 თებერვალი
28 მარტი

10:00-16:00

3. ოთხშაბათი თინათინ
გოგოლიშვილი

სპეციალისტი 11:00-20:00 29 თებერვალი
4 აპრილი

10:00-16:00

4. ხუთშაბათი ნანა გიორგაძე დეკანის მოადგილე 11:00-20:00 7 მარტი
25 აპრილი

23 მაისი

10:00-16:00

5. პარასკევი ზაზა ბერიძე სპეციალისტი 11:00-20:00 14 მარტი
2 მაისი

10:00-16:00

ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფესორიროსტომ ბერიძე



ტურიზმის ფაკულტეტის ადმინისტრაციის სამსახურში ყოფნის გრაფიკი

№ დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შაბათი სთ

1. ორშაბათი დინარა ფაღავა დეკანის მოადგილე 11:00-20:00 15 თებერვალი
21 მარტი
16 მაისი

10:00-16:00

2. სამშაბათი ირმა ჭიჭინაძე სპეციალისტი 11:00-20:00 22 თებერვალი
28 მარტი

10:00-16:00

3. ოთხშაბათი თინათინ
გოგოლიშვილი

სპეციალისტი 11:00-20:00 29 თებერვალი
4 აპრილი

10:00-16:00

4. ხუთშაბათი ნანა გიორგაძე დეკანის მოადგილე 11:00-20:00 7 მარტი
25 აპრილი

23 მაისი

10:00-16:00

5. პარასკევი ზაზა ბერიძე სპეციალისტი 11:00-20:00 14 მარტი
2 მაისი

10:00-16:00

ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფესორიროსტომ ბერიძე



ჰუმანიტარულმეცნიერებათა ფაკულტეტი

ადმინისტრაციის სამუშაოგრაფიკი

2019-2020 სასწ. წელი - მეორე სემესტრი

# სახელი, გვარი,თანამდებობა ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი შესვენება

1. გიორგაძე მარინე -დეკანი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
2. აბულაძე თეონა -დეკანის მოადგილე 09.30-17.30 09.30-17.30 09.30-17.30 09.30-17.30 09.30-17.30
3. ჯიჯიეშვილი შოთა -დეკანის მოადგილე 09.00-14.00

18.00-20.00
09.00-14.00
18.00-20.00

09.00-14.00
18.00-20.00

09.00-14.00
18.00-20.00

09.00-14.00
18.00-20.00

09.00-14.00 14.00-18.00

4. ჟუკა გუმბარიძე - ხარისხის სამსახურის
უფროსი

09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00

5. ნუნუბერიძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
6. მაია კაკალაძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
7. ლია ბერაია - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
8. ლელა შაქარიშვილი - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
9. ირმა ხოროიშვილი - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
10. ირმა მიქატაძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
11. რუსუდან ჩხაიძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
12. ნარგიზძნელაძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
13. ეთერგოგუაძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
14. მანანა კოხრეიძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00
15. თათია დავითაძე - სპეციალისტი 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.00-14.00



ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ადმინისტრაციის სამსახურში ყოფნის გრაფიკი

№ დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ

1. ორშაბათი მზიური შავაძე სპეციალისტი 11:00-20:00

2. სამშაბათი რუსუდან გუნია სპეციალისტი 11:00-20:00

3. ოთხშაბათი მაია გობრონიძე დეკანის მოადგილე 11:00-20:00

4. ხუთშაბათი გიზო ფარცხალაძე დეკანი 11:00-20:00

5. პარასკევი გოჩა ჩავლეშვილი ხარისხის სამსახურის უფროსი 11:00-20:00



რექტორის აპარატი

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი არჩილ ვარშალომიძე

რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის უფროსი
რექტორის მრჩეველი

მთავარი სპეციალისტი

09.00 – 18.00
11.00-20.00
09.00-18.00

სამშაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის უფროსი
რექტორის მრჩეველი

მთავარი სპეციალისტი

09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00

ოთხშაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის უფროსი
რექტორის მრჩეველი მთავარი

სპეციალისტი

09.00-18.00
11.00-20.00
09.00-18.00

ხუთშაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის უფროსი
რექტორის მრჩეველი მთავარი

სპეციალისტი

09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00

პარასკევი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე
ნანული ჩხაიძე

რექტორის აპარატის უფროსი
რექტორის მრჩეველი მთავარი

სპეციალისტი

09.00 – 18.00
11.00-20.00
09.00-18.00

შაბათი არჩილ ვარშალომიძე
რევაზ დიასამიძე

რექტორის აპარატის უფროსი
რექტორის მრჩეველი

10.00-14.00





რექტორის მოადგილეები

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი თამარ სირაძე

ნათია წიკლაშვილი
რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

09.00 – 18.00
11.00-20.00

სამშაბათი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

09.00 – 18.00
11.00-20.00

ოთხშაბათი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

11.00-20.00
09.00-18.00

ხუთშაბათი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

09.00-18.00
11.00-20.00

პარასკევი თამარ სირაძე
ნათია წიკლაშვილი

რექტორის მოადგილე
რექტორის მოადგილე

11.00-20.00
09.00 – 18.00

შაბათი თამარ სირაძე რექტორის მოადგილე 10.00-13.00



სასწავლო პროცესის დეპარტამენტი

# დღე სახელი, გვარი თანამდებობა სთ შენიშვნა
ორშაბათი გამყრელიძე ხათუნა სასწავლო პროცესის

დეპარტამენტის მთავარი
სპეციალისტი

11 სთ-დან 20 სთ-მდე სხვა თანამშრომელები
9 სთ-დან-18 სთ-მდე

სამშაბათი გამყრელიძე ხათუნა სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის მთავარი

სპეციალისტი

11 სთ-დან 20 სთ-მდე

ოთხშაბათი
ქერქაძე ირმა

სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის უფროსი

11 სთ-დან 20 სთ-მდე

ხუთშაბათი გამყრელიძე ხათუნა სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის მთავარი

სპეციალისტი

11 სთ-დან 20 სთ-მდე

პარასკევი გამყრელიძე ხათუნა სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის მთავარი

სპეციალისტი

11 სთ-დან 20 სთ-მდე

შაბათი
გამყრელიძე ხათუნა

სასწავლო პროცესის
დეპარტამენტის მთავარი

სპეციალისტი

11 სთ-დან 20 სთ-მდე შაბათს მუშაობის
ხარჯზე

გამოუთავისუფლდება
კვირის ყოველი

ოთხშაბათი
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ფაკულტეტი---ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
დეპარტამენტი- ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის

აკადემიური პერსონალის ბსუ-ში გამოცხადების, სააუდიტორიო და საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

№ სახელი, გვარი თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ჯემალ
კარალიძე

დეპარტამენტის
ხელ-ლი
ას.პროფ (ა)

სააუდიტორიო
საათები

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

15.00-16.00
16.00-17.00

კონსულტაცია 10.00-11.00 09.00-10.00 11.00-12.00 11.00-12.00

2
კახაბერ
სურგულაძე

პროფესორი (ა)
სააუდიტორიო
საათები

11.00-12.00
12.00-13.00

11.00-12.00
12.00-13.00

09.00-10.00-
10.00-11.00

კონსულტაცია 10.00-11.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00

3
ნუგზარ
მგელაძე

პროფესორი (ა)
სააუდიტორიო
საათები

11.00-12.00
12.00-13.00

12.00-13.00

კონსულტაცია 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00
4

ოთარ
გოგოლიშვილი

პროფესორი (გ)
სააუდიტორიო
საათები

13.00-14.00
14.00-15.00

კონსულტაცია 15.00-16.00 14.00-15.00
5

იზოლდა
ბელთაძე

ას.პროფ. (ა)
სააუდიტორიო
საათები

15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

14.00-15.00
15.00-16.00

კონსულტაცია 14.00-15.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00
6

ციური
ქათამაძე

ას.პროფ. (ა)
სააუდიტორიო
საათები

10.00-11.00
11.00-12.00

09.00-10.00
10.00-11.00

კონსულტაცია 12.00-13.00 12.00-13.00 11.00-12.00 12.00-13.00
7. თამაზ

ფუტკარაძე
ას.პროფ. (გ) სააუდიტორიო

საათები
17.00-18.00

კონსულტაცია 14.00-15.00 14.00-15.00
8

ირაკლი
ას.პროფ. (ა) სააუდიტორიო

საათები
აკადემ.
შვებულება



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, _ ას.პროფ. ჯ. კარალიძე

დეკანი -, პროფ. მარინე გიორგაძე:

ბარამიძე კონსულტაცია
9

ემზარ კახიძე ას.პროფ. (ა)
სააუდიტორიო
საათები

15.00-16.00 10.00-11.00
11.00-12.00

09.00-10.00
10.00-11.00

12.00-13.00
13.00-14.00

კონსულტაცია 13.00-14.00 11.00-12.00
10

მარინე
ჯინჭარაძე

ას.პროფ. (ა)
სააუდიტორიო
საათები

16.00-17.00 14.00-15.00
15.00-16.00

კონსულტაცია 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 16.00-17.00
11.

ნანა
ხახუტაიშვილი

პროფ. (ბ)
სააუდიტორიო
საათები

10.00-11.00 11.00-12.00
12.00-13.00

11..00-12.00
12.00-13.00

კონსულტაცია 13.00-14.00 14.00-15.00 13.00-14.00 13.00-14.00

12.
ხათუნა
დიასამიძე

ას.პროფ. (ა)
სააუდიტორიო
საათები

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

კონსულტაცია 15.00-16.00 15.00-16.00 12.00-13.00
13.00-14.00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
დეპარტამენტი - ქართული ფილოლოგია
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მაია ბარამიძე პროფ., დეპ-ის
ხელმძღვ.
/ა/

კონსულტაცია 15.00 15.00 13.00 13.00

2 მამია ფაღავა პროფ. /ა/ კონსულტაცია 12.00 13.00 12.00 13.00

3 მალხაზ
ჩოხარაძე

პროფ /ა/ კონსულტაცია

6 შორენა მახაჭაძე პროფ. /ა/ კონსულტაცია 12.00 13.00 10.00 17.00

7
მაია კიკვაძე ასოც.

პროფესორი,/ა/
კონსულტაცია 17.00 16.00 11.00 15.00

8 ნათია
ფარტენაძე

ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 10.00 11.00 12.00 12.00

9 ნანა ცეცხლაძე ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 10.00 12.00 12.00 13.00

10 თემურ
ავალიანი

ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 12.00 13.00

14.00 15.00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

11 ელგუჯა
მაკარაძე

ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 10.00 11.00

10.00 11.00

12 ნანა ტრაპაიძე ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 12.00 11.00 11.00 11.00

13 ინგა
შამილიშვილი

ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 12.00 14.00 13.00 17.00

14 გურამ ბახტაძე ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 13.00 12.00 13.00 13.00

15 ლევან ხალვაში ასოც.
პროფესორი,/ა/

კონსულტაცია 14.00 13.00 13.00 13.00

17 მზია
ხახუტაიშვილი

ასისტ.პროფ /ა/ კონსულტაცია 11.00 12.00 13.00 13.00

17 მალხაზ ბალაძე ასისტ.პროფ /ა/ კონსულტაცია 10.00 11.00 12.00 10.00



ფილოსოფიის დეპარტამენტის აკადემიური პერსონ. სააუდიტ.- საკონსულტ. სთ. შესრ. გრაფიკი (2019-2020 ს/ წ. გაზაფხულის . სემ.)

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი ლ. ზაქარაძე
ფაკულტეტის  დეკანი: პროფესორი მ. გიორგაძე

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებ.,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი

1 ლალი  ზაქარაძე პროფესორი.
დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-14.00

კონსულტაცია 15.00-17.00
(2 სთ.)

14.00-16.00
(2 სთ.)

2 მიხეილ  მახარაძე პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

16.00-18.00 13.00-16.00 9.00-12.00
14.00-17.00

კონსულტაცია 13.00- 15.00
(2 სთ.)

11.00-13.00
(2 სთ.)

3 ვარდო  ბერიძე ასოც. პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

10.00-13.00 12.00-13.00
15.00-16.00

10.00-17.00 11.00-13.00

კონსულტაცია 14.00-16.00
(2 სთ.)

14.00-15.00
(1 სთ.)

14.00
(1 სთ.)

4 გიორგი
მასალკინი

ასოც. პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

9.00-12.00 14.00-16.00 9.00-11.00
15.00-16.00

9.00-10.00
12.00-13.00

კონსულტაცია 13.00-15.00
(2 სთ.)

10.00-12.00
(2 სთ.)

5 ლალი  ანთიძე ასოც. პროფესორი.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

15.00-18.00 9.00-12.00 16.00-19.00 9.00-12.00

კონსულტაცია 12.00-15.00
(2 სთ.)

12.00-15.00
(2 სთ.)

6 ირმა ბაგრატიონი ასისტ. პროფ.
“A “ კატეგორია

სააუდიტორიო
საათები

10.00-12.00 9.00-11.00 14.00-17.00

კონსულტაცია 12.00-14.00
(2 სთ.)

12.00-14.00
(2 სთ.)







აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

დეპარტამენტი - ევროპეისტიკა

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მარინე გიორგაძე პროფესორი,
ბ

სააუდიტორიო საათები 09:00-10:00
10:00-11:00

09:00-10:00
10:00-11:00

09:00-10:00
10:00-11:00

09:00-10:00
10:00-11:00

კონსულტაცია

სამუშაო საათები 09:00-18:00 09:00-18:00

13:00-14:00

09:00-18:00

13:00-14:00

09:00-18:00

2 თამარ სირაძე პროფესორი,
ბ

სააუდიტორიო საათები 10:00-11:00
14:00-15:00

18.00 -20.00 14:00-15:00
15:00-16:00

10.00 –11.00
15.00-16.00

18.00-20.00

კონსულტაცია 15:00-16:00 15:00-16:00

3 ჟუჟუნა გუმბარიძე ასოც. პროფესორი,
ბ

სააუდიტორიო საათები

სამუშაო საათები 09:30-18:00

14:00-15:00
15:00-16:00

09:30-18:00 09:30-18:00

15:00-16:00
16:00-17:00

09:30-18:00 09:30-18:00
კონსულტაცია 16:00-17:00

17:00-18:00

4 ირინე
გოშხეთელიანი

პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00

12:00-13:00

5 თეა შავლაძე
(დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი)

პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 10:00-11:00
11:00-12:00

10:00-11:00
11:00-12:00

6 ნანა
სტამბოლიშვილი

პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13:00-14:00
14:00-15:00

13:00-14:00
14:00-15:00



7 მარინე აროშიძე პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 11.00:12:00 11.00:12:00 13.00:14:00 12.00:13:00

8 ნინო დვალიძე პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13:00-14:00 13:00-14:00 12:00-13:00 13:00-14:00

9 მარინე სიორიძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00
16:00-17:00

10 ვიქტორია
დიასამიძე

ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13:00-14:00 13:00-14:00 14:00-15:00
15:00-16:00

11 ზეინაბ
გვარიშვილი

ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 12:00-13:00 14:00-15:00 12:00-13:00
13:00-14:00

12 ნინო აროშიძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 12:00-13:00
13:00:14:00
15:00-16:00

15:00-16:00

13 ნათია ქათამაძე ასოც.
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00

14 თეონა ბერიძე ასოც.
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 14:00-15:00
15:00-16:00

13:00-14:00
14:00-15:00

15 მერაბ ახვლედიანი ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 14:00-15:00 15:00-16:00 14:00-15:00 15:00-16:00

16 ასმათ არძენაძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 15:00-16:00
16.00:17:00

14:00-15:00 13:00-14:00

17 ქეთევან სვანიძე ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13:00-14:00 15:00-16:00 13:00-14:00 14:00-15:00

18 ნანა ქაჯაია ასოც. პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 16.00-17:00 16.00-17:00 12.00-13:00 11:00-12:00

19 ივდით დიასამიძე ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 14.00-15.00

20 ლალი თავაძე ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13.00-14.00 12.30-14.00 13.00-14.00 11.30-12.00

21 თამილა დავითაძე ასისტენტ
პროფესორი,

კონსულტაცია 13:00-14:00
14:00-15:00

14:00-15:00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

ა 15:00-16:00

22 სოფიკო
თავართქილაძე

ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 13.00:14:00
14.00:15:00

12.00:13:00
13.00:14:00

23 ნანა მაზმიშვილი ასისტენტ
პროფესორი,
ა

კონსულტაცია 17:00:18:00 16.00-17:00
17.00-18:00

14.00:15:00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი

ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის

დეპარტამენტი - ბიოლოგია
2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მარინა ქორიძე პროფესორი
B კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 11:00=12:00

კონსულტაცია 15:00-16:00 15:00-16:00

2 დავით
ბარათაშვილი

პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9:00 – 12:00 9:00-12:00
(მარტიდან)

კონსულტაცია 14:00-15:00 12:00–13:00 14:00-15:00 11:00-12:00

3 ქეთევან დოლიძე პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14.00:15.00

4 რუსუდან
ხუხუნაიშვილი

პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00-15:00 13:00-15:00

5 ლეილა
ახვლედიანი

ასოცირებული
პროფესორი
G კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 13:00-14:00

კონსულტაცია 10:00-11:00 10:00-11:00

6 თურმანიძე ნაზი ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები -

კონსულტაცია
12:00-14:00

10:00-11:00
13:00 -14:00

-

7
ნინო ლომთათიძე ასოცირებული

პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 14:00-16:00 11:00-13:00

8 ნანი გვარიშვილი ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00 –15:00
16:00- 17:00

12:00-14:00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფ. დ. ბარათაშვილი

9 ეთერი სარალიძე ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 10:00-12:00 10:00-12:00

10 მარინა ნაგერვაძე ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00- 15:00 12:00- 13:00 15:00-16:00

11 ოთარი ცეცხლაძე ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00-15:00 12:00-14:00

12 ლალი ჟღენტი ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00-15:00 13:00-15:00

13 ნანა ზარნაძე ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 14:00-16:00 12:00- 14:00

14 ნათელა ვარშანიძე ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00 –16:00 17:00-18:00

15 ჟანა ჭითანავა ასისტენტ
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00- 14:00 11:00-14:00

16 ინგა დიასამიძე ასისტენტ
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 13:00-15:00 12:00-14:00

17 გუგული დუმბაძე ასისტენტ
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 16:00-17:00 15:00- 16:00 14:00 – 15:00 12:00 –13:00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვა

დეპარტამენტი - გეოგრაფიის

2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი ანთაზ ქიქავა

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ანთაზ ქიქავა პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები 14.00-15.00 14.00-15.00

კონსულტაცია 12:00 სთ 12:00 სთ 12:00 სთ 11:00 სთ

2 მერაბ ფუტკარაძე პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

14.00-16.00 11.00-12.00 9.00-10.00

კონსულტაცია
12:00 სთ 13:00 სთ 12:00 სთ 11:00 სთ

3 ნაზიბროლა ფაღავა ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები 9.00-11.00 9.00-11.00 10.00-18.00 9.00-13.00 9.00-12.00

კონსულტაცია
12:00 სთ 12:00 სთ 12:00 სთ 13:00 სთ

4 მერაბ მგელაძე ასოცირებული
პროფესორი
B

სააუდიტორიო
საათები 16.00-17.00

კონსულტაცია
13:00 სთ 13:00 სთ

5 ხათუნა
ჭიჭილეიშვილი

ასისტენტ
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

16.00-18.00 15.00-17.00 10.00-18.00

კონსულტაცია 12:00 სთ 14:00 სთ 12:00 სთ 14:00 სთ

6 ცირა ქამადაძე ასისტენტ
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები 15..00-17.00 16.00-18.00

კონსულტაცია 12:00 სთ 12:00 სთ 12:00 სთ 12:00 სთ



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვა

დეპარტამენტი - კლინიკური მედიცინა

2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 პროფ. კახაბერ
ქაშიბაძე პროფ A

სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 15:00-17:00 სთ.

რეფერალური
15:00-17:00 სთ.
რეფერალური

2 პროფ. გივი
ცეცხლაძე პროფ A

სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 9:00 11:00 სთ

ბაუ
9:00 11:00 სთ
ბაუ

3 პროფ. ჯუმბერ
უნგიაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 15:00-17:00 სთ.

მედინა
15:00-17:00 სთ.
მედინა

4 პროფ. სოფიო
ბერიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.
რეფერალური

12:00-14:00 სთ.
რეფერალური

5 პროფ. ილია
ნაკაშიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 10:00-12:00 სთ.

მედინა
10:00-12:00 სთ.
მედინა

6 ასოც. პროფ.
რენე თანდილავა.

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

-

კონსულტაცია 12;00-14:00სთ.
დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

12;00-14:00სთ.
დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

-
-

7 ასოც. პროფ. ბეჟან
იაკობაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00- 14:00სთ

სანიტასი
12:00- 14:00სთ
სანიტასი



8 ასოც. პროფ.
ნერიმან ცინცაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

მეზღვაურთა
ცენტრი

12:00-14:00 სთ.
მეზღვაურთა
ცენტრი

9 ასოც. პროფ.
ვახტანგ ბერიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

12:00-14:00 სთ.
დედათა და
ბავშვთა
ცენტრი

10 ასოც. პროფ.
შორენა ვაშაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

ონკოლოგიური
12:00-14:00 სთ.
ონკოლოგიური

11 ასოც. პროფ.
გიორგი ჟღენტი

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 10:00-12:00 სთ.

რესპუბლიკური
10:00-12:00 სთ.
რესპუბლიკური

12 ასისტ. პროფ.
ზურაბ ჩიხლაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 10:00-12: 00 სთ.

რეფერალური
10:00-12: 00 სთ.
რეფერალური

13 ასისტ. პროფ.
ნანა ცინცაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 10:00-12:00 სთ.
რესუბლიკური

10:00-12:00 სთ.
რესუბლიკური

14 ასისტ. პროფ.
ვაჟა თედორაძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

რესპუბლიკური
12:00-14:00 სთ.
რესპუბლიკური

15 ასისტ. პროფ.
რუსუდან
ვადაჭკორია

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.

ბსუ
12:00-14:00 სთ.
ბსუ

16 ასისტ. პროფ.
გიორგი
ნიკოლაიშვილი

პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 14:00-16 სთ.

რეფერალური
14:00-16 სთ.
რეფერალური

17 ასისტ. პროფ.
სოფო ცქვიტინიძე

პროფ B სააუდიტორიო
საათები



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი კახაბერ ქაშიბაძე

კონსულტაცია

18 ასისტ. პროფ.
თეა ქოიავა

პროფ B სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 15:00-16:00სთ

უნივერსიტეტი
15:00-16:00სთ
უნივერსიტეტი

19 ასისტ. პროფ.
ირინა ნაკაშიძე

პროფ A სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 15:00-17:00 სთ.
უნივერსიტეტი

15:00-17:00 სთ.
უნივერსიტეტი



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

დეპარტამენტი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის

2019 – 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 სალომე
ღლონტი

პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია
15:00-16:00 სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

15:00-16:00 სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

2 ზურაბ
ჩომახაშვილი პროფესორი

A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 11:00-12:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი

14:00-
15:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი

3 ჯიმშერ  ლეჟავა ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია
12:00-13:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი

12:00-13:00სთ.
სასწავლო
ცენტრი

4 ნაირა
კობალაძე ასისტენტ

პროფესორი A

სააუდიტორიო
საათები



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

კონსულტაცია 15:00-16:00სთ.
რეფერალური
საავადმყოფო

14:00-
15:00სთ.
რეფერალუ
რი
საავადმყოფ
ო

5 ლელა ბერიძე

ასისტენტ
პროფესორი A

სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია
12:00 – 13:00 სთ.
რესპუბლიკური
საავადმყოფო

12:00 – 13:00 სთ.
რესპუბლიკური
საავადმყოფო

6 ეთერ  ჯაყელი ასისტენტ
პროფესორი A

სააუდიტორიო
საათები

-

კონსულტაცია 12:00-13:00 სთ.
301
აუდიტორია

14:00-15:00 სთ.
301
აუდიტორია

-
-



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვა

დეპარტამენტი - სტომატოლოგიის

2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მზია ბაქრაძე

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მზია ბაქრაძე
ასოც. პროფ A

სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 14:00-16:00 სთ.

სტომ.ბაზა
14:00-16:00 სთ.

სტომ.ბაზა

2 ნატო ზოსიძე
ასიც. პროფ B

სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 9:00 13:00 სთ

319 კაბინეტი
14:00 18:00 სთ
319 კაბინეტი

3 დავით ცეცხლაძე ასოც. პროფ A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 15:00-17:00 სთ.

რეფერალური
15:00-17:00 სთ.
რეფერალური

4 ფრიდონ ჯაფარიძე ასისტენტი B სააუდიტორიო
საათები

კონსულტაცია 12:00-14:00 სთ.
სტომ.ბაზა

12:00-
14:00 სთ.
სტომ.ბაზა

5 მარიამ
გოგოტიშვილი

ასისტენტი A სააუდიტორიო
საათები
კონსულტაცია 14:00-16:00 სთ.

სტომ.ბაზა
14:00-16:00 სთ.
სტომ.ბაზა



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

დეპარტამენტი - ქიმიის

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი მაია ვანიძე

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 მაია ვანიძე ასოცირებული
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9:00-11:00 9:00 - 15:00 10:00-15:00 10:00 - 13:00

კონსულტაცია
12:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00

2 ალეკო კალანდია პროფესორი
B კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 12:00 – 15:00

კონსულტაცია
13:00-14:00

13:00-14:00

3 ირინა ბეჟანიძე პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 10:00 -12:00 10:00 -12:00
15:00-19:00

12:00-14:00
16:00-17:00

10:00 -12:00 10:00 -12:00

კონსულტაცია 13:00-15:00 13:00 - 15:00

4 ნინო კიკნაძე ასოცირებული
პროფესორი
B კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9:00-13:00 13:00-19:00

კონსულტაცია 11:00-13:00

5 თინა ხარებავა ასისტენტ
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 12:00-14:00
15:00-18:00

12:00-16:00 14:00-17:00
17:00-19:00

12:00-15:00
15:00 – 17:00

11:00-15:00

კონსულტაცია 16:00-18:00 12:00-14:00

6 გულთამზე
თავდგირიძე

ასისტენტ
პროფესორი
A კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 12:00-14:00
18:00-19:00

12:00-14:00
17:00-19:00

11:00-15:00 9:00 – 11:00
14:00 – 16:00

9:00 – 11:00
12:00-16:00

კონსულტაცია 14:00-16:00 11:00 – 12:00 11:00 –12:00

7
ინდირა ჯაფარიძე ასისტენტ

პროფესორი
B კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 11:00-12:00 9:00-11:00 9:00-10:00

კონსულტაცია 13:00-15:00 13:00-15:00















1. აკადემიური პერსონალის სააუდიტორიო და საკონსულტაციო საათების გრაფიკი
2. ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

3. დეპარტამენტი - ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

4. 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 თათია ნაკაშიძე ასისტენტ
პროფესორი

A

სააუდიტორიო
საათები

11.00 (534)
12 (234)
13.00 (234)

12.00 (219)
13.00 (62)
14.00 (62)

12.00 (534)
13.00 (534)

12.00 (226)
13.00 (224)
14.00 (408)
15.00 (408)
16.00 (408)

10.00 (302 ტექნ.)
11.00 (302 ტექნ.)
12.00 (302 ტექნ.)
13.00 (408)
14.00 (408)
15.00 (408)

კონსულტაცია 14.00 10.00
11.00

10.00
11.00

2 იბრაიმ
დიდმანიძე

ასოცირებული
პროფესორი
A

სააუდიტორიო
საათები

09.00 (310)
10.00 (310)
11.00 (310)

09.00 (310)
10.00 (310)
11.00 (310)
12.00 (310)
13.00 (310)
14.00 (310)

09.00 (416)
10.00 (416)
11.00 (416)
12.00 (416)
13.00 (416)
14.00 (416)

კონსულტაცია 12.00
13.00

12.00
13.00

3 ნელი
ახვლედიანი

სააუდიტორიო
საათები

13.00
14.00
15.00

14.00 (408)
15.00 (408)
16.00 (408)
17.00 (408)

13.00
14.00

13.00
14.00

კონსულტაცია 11.00
12.00

11.00
12.00

4 ნინო სამნიძე სააუდიტორიო
საათები

10.00 (62)
11.00 (62)
13.00 (234)

10.00 (62)
11.00 (216)
13.00 (216)

13.00
(234)??

10.00 (206 ტექნ)
11.00 ((206 ტექნ)

12.00 (206 ტექნ)

11.00 (534)
12.00 (534)



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

კონსულტაცია 12.00 12.00 11.00
12.00

5 მედეა დიასამიძე სააუდიტორიო
საათები

10.00 (60)
11.00 (60)

10.00 (60)
11.00 (60)

10.00 (302 ტექნ)
11.00 (307 ტექნ)
12.00 (307 ტექნ)
13.00 (307 ტექნ)

10.00 (ტექნ.205)
11.00(ტექნ.205)
12.00 (ტექნ.205)
13.00 (ტექნ.205)
14.00 (ტექნ.205)

კონსულტაცია 12.00 12.00 12.00
13.00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი
დეპარტამენტი - კომპიუტერულ მენიერებათა
2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 დავით დევაძე პროფესორი
‘’ა’’

სააუდიტორიო საათები
13 სთ - 221
14 სთ - 221

10 სთ - 221
11 სთ - 221
12 სთ - 221
13სთ - 221

12 სთ - 224
13 სთ - 221
14 სთ - 221

13 სთ - 228

კონსულტაცია 12სთ-220
12სთ -220

2 ციცინო
სარაჯიშვილი

ასოც. პროფესორი
‘’ა’’

სააუდიტორიო საათები

12სთ - 215

9სთ - 226
10 სთ - 226
11სთ - 226
12სთ - 226

13სთ - 226
14სთ - 226
15სთ - 226

კონსულტაცია 13სთ - 222
14სთ-222

11სთ-222
12სთ -222

3 ზებურ სურმანიძე ასოც. პროფესორი
‘’ბ’’

სააუდიტორიო საათები 13 სთ - 234
14 სთ - 234

15 სთ - 221
16 სთ - 224
17 სთ - 224

კონსულტაცია 12 სთ -222 14 სთ -222
4 გულადი

ფარტენაძე
ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები

11 სთ - 221 14 სთ - 221 12 სთ - 221
10 სთ -224
11 სთ -224

კონსულტაცია 12სთ - 222 15სთ - 222
5 მიხეილ დონაძე ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები

14 სთ - 224
15 სთ - 224

14 სთ - 221
15 სთ - 224
16 სთ - 224

11 სთ - 226
13 სთ - 224
18 სთ - 224
19 სთ - 224

9 სთ - 228
10 სთ - 228
11 სთ - 226
13სთ - 221
16 სთ - 221

კონსულტაცია 11სთ -222
12სთ - 222

13სთ - 222 12სთ -222

6 გრიგოლ კახიანი ასოც. პროფესორი
‘’ა’’

სააუდიტორიო საათები 10 სთ - 224
11სთ - 224

9სთ - 224
10სთ - 224
11სთ - 224

13სთ - 223
16სთ - 226

9სთ - 221
11სთ - 221
13სთ - 215
15სთ - 215

კონსულტაცია 12 სთ - 222 12 სთ - 222
13 სთ - 222

12 სთ - 222

7
ზაზა დავითაძე ასოც. პროფესორი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები 15სთ - 221

16სთ - 221
12სთ - 221
13სთ - 215

10სთ - 224
11სთ - 224



კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით დევაძე

15სთ - 221
16სთ - 221

12სთ - 224
13სთ - 228
14სთ - 228

კონსულტაცია
14სთ - 222 11სთ - 222

14 სთ - 222

15სთ - 222

8 ვახტანგ ბერიძე ასოც. პროფესორი
‘’ა’’

სააუდიტორიო საათები 9სთ - 228
10სთ - 228
12სთ - 228
14 სთ - 226
15 სთ - 226

12 სთ - 228
13 სთ - 228
14 სთ - 226
15 სთ - 228
16 სთ - 228

9 სთ - 228
9 სთ - 228
10 სთ - 228

9 სთ - 226
10 სთ - 226

კონსულტაცია 13სთ - 222 10სთ - 222 11სთ - 222 11სთ - 222
9 ელზა ჯინჭარაძე ასისტენტი

‘’ა’’
სააუდიტორიო საათები 9 სთ - 226

10 სთ - 226
9 სთ - 228
10სთ - 228
12 სთ - 226
13 სთ - 226

9 სთ - 224
10 სთ - 224
14 სთ - 224
15 სთ - 228

12 სთ - 228

კონსულტაცია 13სთ -222 11სთ -222 13სთ - 222 13სთ - 222
10 ამირან შარაძე ასისტენტი

‘’ბ’’
სააუდიტორიო საათები 16 სთ - 224

17 სთ - 224
14 სთ - 224
15 სთ - 224

16 სთ - 224
17 სთ - 224

კონსულტაცია 15სთ - 222 15სთ - 222



2020 სასწავლო წლის აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 ვლადიმერ ბალაძე პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 10 სთ-აუდ.215
11 სთ-აუდ.207
12 სთ-აუდ.207

10 სთ-აუდ207
11 სთ-აუდ.228
12 სთ-აუდ.203

12 სთ-აუდ.215
13 სთ-აუდ207

კონსულტაცია 13 სთ-აუდ212 13 სთ-აუდ212 11 სთ-აუდ212

14 სთ-აუდ212

2 იაშა დიასამიძე პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.215
10 სთ-აუდ.215
11 სთ-აუდ228

9 სთ-აუდ207
10 სთ-აუდ207
14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215

11 სთ-აუდ.215
12 სთ-აუდ.215
14 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.215

9 სთ-აუდ.219 10 სთ-აუდ.219

კონსულტაცია 12 სთ-აუდ.216
13სთ-აუდ.216

12 სთ-აუდ.216
13სთ-აუდ.216

3 ონისე სურმანიძე პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 10 სთ-აუდ.221 11 სთ-აუდ.207
12 სთ-აუდ.207

16 სთ-აუდ218
17 სთ-აუდ.218

კონსულტაცია 11 სთ-აუდ.218
11 სთ-აუდ.218

13 სთ-აუდ218 15 სთ-აუდ218

4 ანზორ ბერიძე პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.430
10 სთ-აუდ430
11 სთ-აუდ.215
12 სთ-აუდ.215

9 სთ-აუდ.430
10 სთ-აუდ430

9 სთ-აუდ.421
10 სთ-აუდ421

9 სთ-აუდ.215
10 სთ-აუდ215
16 სთ-აუდ219
17 სთ-აუდ.219

9 სთ-აუდ.402
10 სთ-აუდ402

10სთ-
აუდ.219
11 სთ-
აუდ219

კონსულტაცია 12 სთ-აუდ.212
13 სთ-აუდ212

12 სთ-აუდ.212
13 სთ-აუდ212

5 ლელა თურმანიძე ასოც. პროფესორი
ბ-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 16 სთ-აუდ.215
17 სთ-აუდ.215

14 სთ-აუდ.207
15 სთ-აუდ207
16 სთ-აუდ.207

16 სთ-აუდ.207
17 სთ-აუდ.207

10 სთ-
აუდ217
11 სთ-
აუდ.217
12 სთ-
აუდ.217
13 სთ-
აუდ.217

კონსულტაცია 14 სთ-აუდ.217 14 სთ-აუდ.217



6 დალი მახარაძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 12 სთ-აუდ.221
14 სთ-აუდ.207
15 სთ-აუდ.207

11 სთ-აუდ.215
12 სთ-აუდ.224

16 სთ-აუდ.215
17 სთ-აუდ.215

10 სთ-აუდ.221
11 სთ-აუდ.221
14 სთ-აუდ.207
15 სთ-აუდ.207

10 სთ-აუდ.215
11 სთ-აუდ.215
15 სთ-აუდ.207
16 სთ-აუდ207

კონსულტაცია 13 სთ-აუდ212 13 სთ-აუდ212 12 სთ-აუდ212 12სთ-აუდ212

7 ნინო სვანიძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.421
10 სთ-აუდ.412
11 სთ-აუდ.430
16 სთ-აუდ.207
17 სთ-აუდ207

9 სთ-აუდ.421
11 სთ-აუდ.426
12 სთ-აუდ.426
13 სთ-აუდ.402

11 სთ-აუდ.428
12 სთ-აუდ.428
13 სთ-აუდ.412
14 სთ-აუდ.412

11 სთ-აუდ.426
12 სთ-აუდ.426
13 სთ-აუდ.207
14 სთ-აუდ207

12სთ-
აუდ.219
13 სთ-
აუდ219

კონსულტაცია 12 სთ-აუდ.212 10 სთ-აუდ.212 10 სთ-აუდ.212 15სთ-აუდ.212

8 ომარ გივრაძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.421
10 სთ-აუდ421
11 სთ-აუდ.421
12 სთ-აუდ421

10 სთ-აუდ215
11 სთ-აუდ.412
12 სთ-აუდ412

11 სთ-აუდ.215 9 სთ-აუდ.215

13 სთ-აუდ216 13 სთ-აუდ216 12 სთ-აუდ.216 12 სთ-აუდ.216

9 მზევინარ ბაკურიძე ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 9 სთ-აუდ.219
10 სთ-აუდ219
11 სთ-აუდ.219

9 სთ-აუდ.311
10 სთ-აუდ311
11 სთ-აუდ.322
12 სთ-აუდ322

კონსულტაცია 12 სთ-აუდ.212
13 სთ-აუდ212

12 სთ-აუდ.212
13 სთ-აუდ212

10 მაია ძაძამია ასოც. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 14 სთ-აუდ.59 16 სთ-აუდ.65 10 სთ-აუდ.219
11 სთ-აუდ.219
12 სთ-აუდ.219

14 სთ-აუდ.62
15 სთ-აუდ.65
16 სთ-აუდ.65

14 სთ-აუდ.60
15 სთ-აუდ.65

კონსულტაცია 12 სთ-აუდ.212 12 სთ-აუდ.212 12 სთ-აუდ.212 12 სთ-აუდ.212

11 ნინო  ცინარიძე ასისტ. პროფესორი
ბ-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 12 სთ-აუდ.59
13 სთ-აუდ.60

11 სთ-აუდ.234
12სთ-აუდ.234

11 სთ-აუდ.234
12სთ-აუდ.234

9 სთ-აუდ.223
10სთ-აუდ.221

კონსულტაცია 14 სთ-აუდ.211
15 სთ-აუდ.211



12 რუსლან ცინარიძე ასისტ. პროფესორი
ა-კატეგორია

სააუდიტორიო საათები 10 სთ-აუდ.207
11 სთ-აუდ.207
12 სთ-აუდ.421
13 სთ-აუდ.421

10 სთ-აუდ.408
11 სთ-აუდ.408

9 სთ-აუდ.406
10 სთ-აუდ.406
11 სთ-აუდ.221
12 სთ-აუდ.221

11სთ-აუდ.406
12 სთ-აუდ.406

კონსულტაცია 12 სთ-აუდ.212
13 სთ-აუდ.212

13 სთ-აუდ.212
14 სთ-აუდ.212



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების

დეპარტამენტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 გული
შერვაშიძე
597-87-15-69 პროფესორი ,,ა’

სააუდიტორიო
საათები

9-10 00

11-1200

9-1000

1100--12 00

კონსულტაცია
10-11-12 00 11-12 00

2 ლელა
თავდგირიძე
592-11-44-14

პროფესორი ,,ა’ სააუდიტორიო
საათები

18-1900 9-1000

18-1900

9-10
12-1300-

14-15-1600

9-10-11
12-1300

კონსულტაცია 16-1800 11-1300 11-1200

16-1700

3 მადონა
მიქელაძე
577-14-10-11

ასოცირებული
პროფესორი ,,ბ“

სააუდიტორიო
საათები

18-19 00-

2000

19 00--2000

კონსულტაცია 17-1800 17-1800



4 ნანა მაკარაძე
593-60-60-71

ასოცირებული
პროფესორი ,,ბ“

სააუდიტორიო
საათები

12-1300 11-1200 9-10-11-12-
13-1400

9-10-11-
1200

კონსულტაცია 1400-1500 1400-1500

5 ნანი მამულაძე
577-14-10-56

ასოცირებული
პროფესორი ,’ა“

სააუდიტორიო
საათები

10-1200 10-1400 10-1300 10-1300

კონსულტაცია 13-1400 14-1500 13-1400 14-1500

6 ნატო შეროზია
577-13-17-07

ასოცირებული
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო
საათები

18-2000 13-1400

კონსულტაცია 14-18 00

7
მარინე
გურგენიძე
579-25-12-31

ასოცირებული
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო
საათები

12-1400

15-1800

9-1200 9-1200 13-1700 9-1300

კონსულტაცია 14-1500 12-1300 12-1400



9 დიანა
ახვლედიანი

599-14-92-

ასისტენტ
პროფესორი ,,ბ“

სააუდიტორიო 13-14
15-1600

11-12
14-1500

კონსულტაცია 14-1600

10 დარეჯან
გელაძე
599-26-27-48

ასისტენტ
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო 12-13-14-
1500

11-12
-1300

19-2000

9-1000

12-1300

13-1400

18-19-2000

კონსულტაცია 11-1200 10-1100

13-1400

11-1200

11 ქეთევან
შოთაძე
577- 45-60-61;

ასოცირებული
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო 10-11-1200 10-1100

1300-1400
10-1100

1200-1300

1300

14-15-1600

10-1100

12-1300

კონსულტაცია 13-1500 14-1500

12 ბესიკ ციცაგი
555-65-47-64

ასისტენტ
პროფესორი ,,ა“

სააუდიტორიო 10-1500 10-1500

კონსულტაცია 10-1700 10-1700



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების
დეპარტამენტი - ფიზიკის
2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელ-ლი: ასოც.პროფ. ლალი კალანდაძე

9-
10

სახელი,
გვარი

აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი

სთ
სამშაბათი

სთ
ოთხშაბათი

სთ
ხუთშაბათი

სთ
პარასკევი

სთ
შაბათი

1 ნუგზარ
ღომიძე

პროფესორი
ა

სააუდიტორიო
საათები

900-1000

1100-1200

1400

1200-1300-
1400

11001200-
1300-1400-
1800-1900

კონსულტაცია
1500-1600-

1700

2 კალანდაძე
ლალი ასოც. პროფ.

ა

სააუდიტორიო
საათები

1100-1200 900-1000 1000-1100-
1200

კონსულტაცია 1200-1300-
1400

1300-1400-
1500

1200-1300-
1400

1400-1500

3 ჯაბნიძე
იზოლდა

ასოც. პროფ.
ა

სააუდიტორიო
საათები

1400-1500-
1600

1600-1700 1300-1400-
1500-1600

1000-1100-
1200

1000-1100-
1500

კონსულტაცია
1300 1300-1400

4 ნაკაშიძე
ომარი ასოც. პროფ.

ა

სააუდიტორიო
საათები

900-1000-
1100-1200

1200-1300-
1400

1000-
1100

კონსულტაცია 1300-1400 1500-1600 1200-1300-
1400

1200-
1300

5 გამიშიძე
ზაური

ასოც. პროფ.
ა

სააუდიტორიო
საათები

1000-1100

1500-1600

1000-1100

1300-1400

1500-1600

900-1000-1100

კონსულტაცია 1300-1400

1300 -1400



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ტურიზმი
დეპარტამენტი - მასინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი
2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,

პროფესორი როსტომ ბერიძე:

№ სახელი, გვარი აკად. თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 როსტომ ბერიძე

პროფესორი
(B)

სააუდიტორიო საათები 9:00-13:00 9:00-13:00

კონსულტაცია 16:00-18:00

2 ირაკლი კორძაია
ასოც. პროფესორი

(B)

სააუდიტორიო საათები 11:00-12:00 13:00-14:00

კონსულტაცია 11:00-13:00

3 მერაბ დიასამიძე ასოც. პროფესორი
(B)

სააუდიტორიო საათები 12:00-13:00 12:00-13:00

კონსულტაცია 13:00-15:00

4 თამარ ბერიძე
ასისტ. პროფესორი

(A)

კონსულტაცია 14:00-18:00

5 ეკატერინე ბახტაძე ასოც.პროფესორი (G) სააუდიტორიო საათები 13:00-16:00 18:00-20:00 13:00-15:00



აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების შესრულების გრაფიკი
ფაკულტეტი - ტურიზმი
დეპარტამენტი - ტურიზმის დეპარტამენტი
2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

№ სახელი, გვარი აკად.
თანამდებობა,
კატეგორია

კვირის დღეები
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 დევაძე ანზორ

პროფესორი
(A)

კონსულტაცია 14.00-16.00 11.00-13.00

2 მიქაშავიძე ვახტანგ
ასოც. პროფესორი

(A)
კონსულტაცია

12.00-13.00
14.00-15.00

13.00-14.00 13.00-14.00

3 ჩაგანავა პაატა ასოც. პროფესორი
(A)

კონსულტაცია 11.00-13.00 11.00-13.00



დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

4 ცეცხლაძე ცირა
ასისტ.

პროფესორი

(A)

კონსულტაცია 13.00-14.00 13.00-14.00 12.00-14.00

5 გოგელია მამუკა

ასისტ.
პროფესორი

(B)

სააუდიტორიო საათები

კონსულტაცია 11.00-12.00 11.00-12.00

6 ფალავანდიშვილი
ნარგიზ

ასისტ.
პროფესორი

( G)

სააუდიტორიო საათები 13.00-20.00 13.00-17.00 10.00-16.00

კონსულტაცია

7
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