
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

საერთაშორისო საჯარო სამართლის მიმართულების საგნები 

 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

პროფესორი ლევან ალექსიძე 

სალექციო დღე – ოთხშაბათი 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 217  

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მაკა კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 331 

2. მაკა კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 332 

3. მაკა კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 332 

4. მაკა კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 332 

5. მაკა კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 332 

6. მაკა კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 320 

     

 

 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

პროფესორი ირინე ქურდაძე 

სალექციო დღე – სამშაბათი,13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 219 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ალექსიძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 310 

2. თამარ ალექსიძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 319 

3. ნინო ფარსადანიშვილი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 014 

4.  ნინო ფარსადანიშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 315 

     

 

 



საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი დავით პატარაია 

სალექციო დღე –შაბათი,14:00–15:00 საათი, აუდიტორია – ფდა  

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. დავით პატარაია, ასოცირებული პროფესორი შაბათი 12:00; 13:00 218 

2. დავით პატარაია, ასოცირებული პროფესორი შაბათი 16:00; 17:00 217 

3. ლიტა სურმავა, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 9:00; 10:00 403 

4.  ლიტა სურმავა, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 11:00; 12:00 403 

5. ლიტა სურმავა, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 16:00; 17:00 403 

6. ლიტა სურმავა, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 18:00; 19:00 403 

     

 

საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი მაია ბითაძე 

სალექციო დღე – სამშაბათი 09:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 314 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მაია ბითაძე, ასოცირებული  პროფესორი სამშაბათი 11:00; 12:00 310 

2. მაია ბითაძე, ასოცირებული  პროფესორი სამშაბათი 13:00; 14:00 320 

     

 

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი ეკა სირაძე 

სალექციო დღე – სამშაბათი 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 332 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ეკა სირაძე, ასოცირებული  პროფესორი პარასკევი 9:00; 10:00 332 

     

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების და ტრანსნაციონალური კომპანიების 

სამართალი 

პროფესორი ირინე ქურდაძე 

სალექციო დღე – ხუთშაბათი,15:00–16:00 საათი, აუდიტორია – 218  

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირინე ქურდაძე, პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 405 

2. ირინე ქურდაძე, პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 331 

     

 

 



 

საერთაშორისო სისხლის სამართალი I (კონცეფციები) 

პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი 

ინტენსიური კურსი 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ქეთევან აბაშიძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 19:00-20:00 217 

     

 

იმიტირებული სასამართლო პროცესი საერთაშორისო სამართალში 

პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი 

ინტენსიური კურსი 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი დვალაძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 19:00-20:00 217 

     

 

ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი 

პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი 

ინტენსიური კურსი 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნანა, ღვალაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00-13:00 217 

     

 

რელიგია და საერთაშორისო სამართალი 

მოწვეული პედაგოგი თამარ ალექსიძე 

სალექციო დღე – ორშაბათი,17:00–18:00 საათი, აუდიტორია – 320  

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ალექსიძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 17:00 217 

2. თამარ ალექსიძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 18:00 217 

     

 


