სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საკონსულტაციო საათების ცხრილი
საგანი

ლექტორი

დღე

დრო

ინგლისური ენა B1

კილანავა მარიამ

სამშაბათი

14.15

ინგლისური ენა B2

კილანავა მარიამი

ორშაბათი

15.16

ინგლისური ენა B1.1

გოგოხია რუსუდანი

ხუთშაბათი

16.17

ინგლისური ენა B1.2

გოგოხია რუსუდანი

ხუთშაბათი

14.15

ინგლისური ენა B2.1

გოგოხია რუსუდანი

პარასკევი

16.17

ინგლისური ენა B2.2

გოგოხია რუსუდანი

პარასკევი

14.15

საოჯახო და მემკვიდრეობითი
სამართალი

ლაფაჩი ეკა

ორშაბათი

19.20.

შედარებითი კერძო სამართალი

ლაფაჩი ეკა

ორშაბათი

17.18

კაზუსის ამოხნის მეთოდიკა
სამოქალაქო სამართალში

ლაფაჩი ეკა

ოთხშაბათი

19.20.

სანივთო სამართალი

ლაფაჩი ეკა

ოთხშაბათი

17.18

ვალდებულებითი სამართალი ზოგადი
ნაწილი

ლაფაჩი ეკა

პარასკევი

18.19

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

დოლიძე თათული

ორშაბათი

18.2

პრობაციის სამართალი

დოლიძე თათული

სამშაბათი

16.17

სამართლებრივი წერა

დოლიძე თათული

ხუთშაბათი

19.2

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის
სამართალში

დოლიძე თათული

პარასკევი

20.21

ქართული სამართლის ისტორია

არაბიძე ირაკლი

პარასკევი

14.15

რომის სამართალი

არაბიძე ირაკლი

პარასკევი

16.17

გოშაძე კახა

ორშაბათი

17.18

გოშაძე კახა

შაბათი

19.20.

გოშაძე კახა

შაბათი

17.18

მესხორაძე ლევან

ორშაბათი

15.16

მესხორაძე ლევან

პარასკევი

16.17

მესხორაძე ლევან

ხუთშაბათი

17.18

მესხორაძე ლევან

ხუთშაბათი

15.16

ხაბეიშვილი თათია

ოთხშაბათი

18.19

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II

ლალიაშვილი თამარ

სამშაბათი

20.21

სისხლის სამართლის პროცესის კერძო
ნაწილი

ლალიაშვილი თამარ

სამშაბათი

18.19

სამეწარმეო სამართალი

გიგუაშვილი გეგა

შაბათი

14.15

კონსტიტუციური სამართალწარმოების
საფუძვლები

შარაშიძე მიხეილ

ხუთშაბათი

13.14

შრომის სამართალი

გაბისონია თამარ

პარასკევი

13.14

ხუბულური თამარ

სამშაბათი

16.17

სახელმწიფოებრივ და სამართლებრივ
მოძღვრებათა ისტორია
ადამიანის უფლებათა დაცვის
სამართალი
ადგილობრივი თვითმმართველობის
სამართალი
ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული
სამართალი (სამოქალაქო სამართალი)
ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული
სამართალი (სისხლის სამართალი)
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სამართალი
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სამართალი
სამოქალაქო სამართლის პროცესი I

იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა

სასამართლი უნარ-ჩვევები კერძო
სამართალში

გიგაური მაია

პარასკევი

18.19

შეწირული ლელა

ოთხშაბათი

16.17

დაზღვევის სამართალი

ნიავაძე ნინო

ოთხშაბათი

19.20.

საარბიტრაჟო სამათალი

ჯიბლაძე მარიამ

ხუთშაბათი

15.16

ინტელექტუალური საკუთრების
სამართალი

ელოშვილი ნინო

ოთხშაბათი

17.18

გადახდისუუნარობის სამართალი

ბურჯანაძე თამარ

ხუთშაბათი

12.13

შენგელია ბაჩანა

სამშაბათი

12.13

სასამართლო უნარ ჩვევები სისხლის
სამართლის პროცესში

აღლემაშვილი ნინო

შაბათი

19.20.

საერთაშორისო სისხლის სამართალი

ასათიანი სოფიო

ოთხშაბათი

16.17

სასჯელაღსრულების სამართალი

დარახველიძე სანდრო

ორშაბათი

16.17

შედარებითი სისხლის სამართალი

ღლონტი გიორგი

ორშაბათი

18.19

ხატიძე გიორგი

შაბათი

16.17

ორშაბათი

20.21

ბერუაშვილი მაია

ხუთშაბათი

17.18

ბერუაშვილი მაია

ხუთშაბათი

19.20.

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2

ჭაბაშვილი ნაზი

შაბათი

18.19

პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები

ჭაბაშვილი ნაზი

შაბათი

16.17

ლოგიკის შესავალი

ფიფია ნინო

სამშაბათი

17.18

ლოგიკის შესავალი

ფიფია ნინო

პარასკევი

17.18

საბანკო სამართალი

სანოტარო სამართალი

დარგობრივი ინგლისური
ადგილობრივი თვითმმართველობის
სამართალი
საპროცესო დოკუმენტების შედგენა
სისხლის სამართალში
სისხლის სამართლის პროცესის
ზოგადი ნაწილი

ლომინაშვილი დავით

ფსიქოლოგიის ისტორია

მალანია ნათია

ორშაბათი

17.18

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი

მალანია ნათია

ხუთშაბათი

16.17

ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 1
(რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები)

გვეტაძე ანნა

ხუთშაბათი

17.18

სტატისტიკა სოციალურ
მეცნიერებებში 2

გვეტაძე ანნა

შაბათი

11.12

სოციალური ფსიქოლოგია 2

გვეტაძე ანნა

ორშაბათი

20.21

გავლენების ფსიქოლოგია

გვეტაძე ანნა

ოთხშაბათი

16.17

განწყობის ფსიქოლოგია 2

ლელაშვილი ესტატე

ოთხშაბათი

18.19

პიროვნების ფსიქოლოგია 2

აფთარაშვილი ია

პარასკევი

17.18

კოგნიტური ფსიქოლოგია 2

აფთარაშვილი ია

შაბათი

15.16

კლინიკური ფსიქოლოგიის
საფუძვლები

ნატრიაშვილი ლია

შაბათი

13.14

განათლების ფსიქოლოგია

კუბლაშვილი ბაია

სამშაბათი

14.15

კელენჯერიძე იოსებ

ოთხშაბათი

18.19

იაშვილი ზურაბ

ხუთშაბათი

17.18

პოლიტიკური სისტემები და რეჟიმები

გეგელია გრიგოლ

სამშაბათი

17.18

საერთაშორისო ურთიერთობების
თეორიები

ოხანაშვილი ნინო

ოთხშაბათი

15.16

საერთაშორისო ხელშეკრულებები

ცოცხალაშვილი თამთა

სამშაბათი

13.14

ევროპული ინტეგრაციის თეორიები

დოლიძე თათია

სამშაბათი

16.17

ევროპეიზაცია და დემოკრატიზაცია

მახაშვილი ლევან
დოლიძე თათია

შაბათი

13.14

საერთაშორისო საჯარო სამართალი
პოლიტიკური იდეოლოგიები

საერთაშორისო კონფლიქტების
მოგვარება
საქართველოს კონფლიქტების
ანალიზი

კუხიანიძე ნინო

სამშაბათი

19.20.

გობრონიძე გიორგი

პარასკევი

18.19

გობრონიძე გიორგი

ორშაბათი

18.19

წურწუმია თამარ

ხუთშაბათი

16.17

შავთვალაძე მიხეილ

ოთხშაბათი

18.19

პოლიტიკური პიარი

ქირია რაულ

პარასკევი

16.17

კვლევითი უნარები

კანდელაკი სალომე

ოთხშაბათი

16.17

მახაშვილი ლევან
დოლიძე თათია

შაბათი

13.14

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა
საერთაშორისო ენერგეტიკული
ურთიერთობები
შედარებითი პოლიტიკა

ევროპეიზაცია და დემოკრატიზაცია

