
 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

სამართლის ისტორიის მიმართულება 

 

შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 

გიორგი დავითაშვილი, პროფესორი  

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 13:00–14:00:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი 

აუდიტორია)  
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი დავითაშვილი, პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 314 

2. გიორგი დავითაშვილი, პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 314 

3. გიორგი დავითაშვილი, პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 314 

4. სულხან ონიანი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 310 

5. სულხან ონიანი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 310 

6. სულხან ონიანი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 310 

7. სულხან ონიანი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 310 

8. სულხან ონიანი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 310 

9. სულხან ონიანი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 310 

     

 

 

 

შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 

მარინა გარიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  

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

1. ანა წიგნაძე, ასისტენტი სამშაბათი 13:00; 14:00 006 



2. ანა წიგნაძე, ასისტენტი სამშაბათი 15:00; 16:00 006 

3. ანა წიგნაძე, ასისტენტი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 006 

4. ანა წიგნაძე, ასისტენტი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 006 

     

 

 

საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია 

მარინა გარიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  

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

1. მარინა გარიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 315 

2. მარინა გარიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 315 

     

 

 

ისლამური სამართალი 

ნუგზარ სურგულაძე, პროფესორი  

სალექციო დღე - სამშაბათი,15:00–16:00:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნუგზარ სურგულაძე, პროფესორი სამშაბათი 17:00; 18:00 314 

2. ნუგზარ სურგულაძე, პროფესორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 314 

3. მარიამ ხოფერია, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 9:00; 10:00 014 

4. მარიამ ხოფერია, ასისტენტ-პროფესორი სამშაბათი 13:00; 14:00 014 

     

 

 

ქართული სამართლებრივი აზრის ისტორია 

გოჩა ფერაძე, ასოცირებული პროფესორი  

სალექციო დღე - სამშაბათი,9:00–10:00:00 საათი, აუდიტორია – 217 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გოჩა ფერაძე, ასოცირებული პროფესორი შაბათი 10:00; 11:00 315 

2. გოჩა ფერაძე, ასოცირებული პროფესორი შაბათი 12:00; 13:00 315 

3. ელზა ჩაჩანიძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 320 

4. ელზა ჩაჩანიძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 320 

5. ელზა ჩაჩანიძე, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 320 

     

 

 

 

 

 



 

რომის სამართლის საფუძვლები 

ნუგზარ სურგულაძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი,15:00–16:00:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი 

აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მარიამ ხოფერია, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 014 

2. მარიამ ხოფერია, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 014 

3. მარიამ ხოფერია, ასისტენტ-პროფესორი სამშაბათი 9:00; 10:00 014 

4. მარიამ ხოფერია, ასისტენტ-პროფესორი სამშაბათი 11:00; 12:00 014 

5. ელზა ჩაჩანიძე, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 320 

6. ელზა ჩაჩანიძე, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 9:00; 10:00 320 

7. ელზა ჩაჩანიძე, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 320 

     

 

 

 

 

 


