
 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

საჯარო სამართლის მიმართულება 

 

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი  

ნანა ჭიღლაძე, პროფესორი 

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

აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირაკლი კახიძე, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 9:00; 10:00 403 

2. ირაკლი კახიძე, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 403 

3. ირაკლი კახიძე, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 10:00; 11:00 311 

4. ირაკლი კახიძე, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 12:00; 13:00 311 

5. ნატო ქიტიაშვილი, დოქტორანტი,მოწვეული შაბათი 10:00; 11:00 402 

6. ნატო ქიტიაშვილი, დოქტორანტი,მოწვეული შაბათი 12:00; 13:00 402 

     

 

 

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი  

გიორგი კვერენჩხილაძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 09:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ზურაბ მაჭარაძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 314 

2. ზურაბ მაჭარაძე, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 14:00; 15:00 315 

3. მარიამ ჯიქია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 15:00; 16:00 311 



4. მარიამ ჯიქია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 17:00; 18:00 311 

5. დიმიტრი გეგენავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 13:00; 14:00 014 

6. დიმიტრი გეგენავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 13:00; 14:00 332 

     

 

 

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი  

გიორგი კახიანი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 331 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი კახიანი, ასოცირებული პროფესორი სამშაბათი 09:00; 10:00 332 

2. პაატა ჯავახიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 17:00; 18:00 403 

3. პაატა ჯავახიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 13:00; 14:00 311 

4. პაატა ჯავახიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 15:00; 16:00 405 

     

 

 

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი  

გიორგი თევდორაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 09:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 331 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გია გოგიბერიძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 403 

2. გია გოგიბერიძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 403 

3. გია გოგიბერიძე, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 402 

4. გია გოგიბერიძე, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 402 

     

 

 

 

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი  

ირაკლი კობახიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 09:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 218 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ზურაბ მაჭარაძე, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 405 

2. ზურაბ მაჭარაძე, ასისტენტ-პროფესორი შაბათი 16:00; 17:00 315 



3. დიმიტრი გეგენავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 15:00; 16:00 258 

     

 

 

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 

ვასილ გონაშვილი, ასოცირებული პროფესორი  

სალექციო დღე - პარასკევი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ვასილ გონაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 402 

2. ვასილ გონაშვილი, ასოცირებული პროფესორი სამშაბათი 11:00; 12:00 402 

3. ვასილ გონაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 402 

     

 

 

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 

ქეთევან ერემაძე, ასოცირებული პროფესორი  

სალექციო დღე - ორშაბათი, 15:00–16:00 საათი, აუდიტორია – 218 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მარიამ ჯიქია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 13:00; 14:00 311 

2. მარიამ ჯიქია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 9:00; 10:00 014 

3. მარიამ ჯიქია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 11:00; 12:00 014 

     

 

 

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი  

ირმა ხარშილაძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირმა ხარშილაძე, პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 314 

2. ირმა ხარშილაძე, პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 314 

3. ნინო კილასონია, მოწვეული ლექტორი  ორშაბათი 9:00; 10:00 012 

4. ნინო კილასონია, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00; 11:00 021  

(I კორპუსი) 

5. სანდრო შერმადინი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 17:00; 18:00 405 

6. სანდრო შერმადინი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 15:00; 16:00 404 

7. ნინო შარაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 320  

(I კორპუსი) 



8. ნინო შარაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 16:00; 17:00 320  

(I კორპუსი) 

9. მაია ზავრაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 9:00; 10:00 002 

     

 

 

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი  

მაია კოპალეიშვილი, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ხათუნა ლორია, ასოცირებული პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 404 

2. ნინო მეგენეიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 17:00; 18:00 402 

3. ოთარ ჩახუნაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 17:00; 18:00 405 

4. ნინო კილასონია, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00; 13:00 021  

(I კორპუსი) 

5. ზურაბ დეკანოიძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 15:00; 16:00 403 

     

 

 

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი  

პაატა ტურავა, პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 331 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ღვამიჩავა,ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 15:00; 16:00 314 

2. თამარ ღვამიჩავა,ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 012 

3. ლიანა გიორგაძე, დოქტორანტი მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 9:00; 10:00 403 

4. კობა ყალიჩავა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 15:00; 16:00 403 

     

 

 

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი  

მაია კოპალეიშვილი, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 331 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლეილა მამულაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00; 13:00 014 

2. ლელა კალიჩენკო, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 9:00; 10:00 012 

3. ლელა კალიჩენკო, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 11:00; 12:00 006 



4. ლელა კალიჩენკო, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00; 11:00 006 

     

 

 

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი  

პაატა ტურავა, პროფესორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი 

აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ გვარამაძე, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 17:00; 18:00 314 

2. თამარ გვარამაძე, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 19:00; 20:00 314 

3. თამარ ღვამიჩავა, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 314 

4. თამარ ღვამიჩავა, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 012 

5. თამარ ღვამიჩავა, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 012 

6. თამარ ღვამიჩავა, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 012 

7. ლელა კალიჩენკო, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 13:00; 14:00 012 

8. ლელა კალიჩენკო, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00; 13:00 006 

9. ლელა კალიჩენკო, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 006 

10. ლელა კალიჩენკო, მოწვეული ლექტორი შაბათი 16:00; 17:00 006 

     

 

 

საგადასახადო სამართალი 

ზვიად როგავა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - შაბათი, 12:00–13:00 საათი, აუდიტორია – 405 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ გვარამაძე, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 014 

2. თამარ გვარამაძე, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 014 

     

 

 

სამშენებლო სამართალი 

კობა ყალიჩავა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 15:00–16:00 საათი, აუდიტორია – 219 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. კობა ყალიჩავა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 15:00 315 

2. კობა ყალიჩავა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 16:00 315 

     

 


