
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

საერთაშორისო სამართლის მიმართულება 

 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

პროფესორი ლევან ალექსიძე 

სალექციო დღე – სამშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 218  

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 006 

2. მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 006 

3. მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 218 

     

 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

პროფესორი ლევან ალექსიძე 

სალექციო დღე – ოთხშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 218  

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 218 

2. ირინა აღაპიშვილი, ასისტენტი შაბათი 9:00; 10:00 320 

3. ირინა აღაპიშვილი, ასისტენტი შაბათი 13:00; 14:00 311 

     

 

 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

პროფესორი ირინე ქურდაძე 

სალექციო დღე – ოთხშაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 218 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირინე ქურდაძე, პროფესორი სამშაბათი 13:00; 14:00 332 



2. ირინე ქურდაძე, პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 332 

3. ირინე ქურდაძე, პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 218 

     

 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი დავით პატარაია 

სალექციო დღე –ოთხშაბათი,11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი 

აუდიტორია)  

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნინო რუხაძე, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 9:00; 10:00 403 

2. ნინო რუხაძე, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 403 

3. ნინო რუხაძე, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 10:00; 11:00 258 

4.  ნინო რუხაძე, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 12:00; 13:00 258 

     

 

საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი მაია ბითაძე 

სალექციო დღე – სამშაბათი, 09:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 403 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მაია ბითაძე, ასოცირებული  პროფესორი სამშაბათი 11:00; 12:00 403 

2. მაია ბითაძე, ასოცირებული  პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 310 

     

 

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი ეკა სირაძე 

სალექციო დღე – ოთხშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 012 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ეკა სირაძე, ასოცირებული  პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 218 

2. ნიკოლოზ მელქაძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 320 

     

 

სახელმწიფო საერთაშორისო სამართალში 

ასოცირებული პროფესორი დავით პატარაია 

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

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. დავით პატარაია, ასოცირებული პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 314 

     



 

 

ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი 

პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი 

სალექციო დღე – ხუთშაბათი, 18:00–19:00 საათი, აუდიტორია – 012 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნინო საგინაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 13:00; 14:00 320 

     

 

 

საერთაშორისო სისხლის სამართალი I (კონცეფციები) 

პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი 

სალექციო დღე – სამშაბათი, 18:00–19:00 საათი, აუდიტორია – 012 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირინა აღაპიშვილი, ასისტენტი ოთხშაბათი 18:00; 19:00 006 

     

 


