
 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

სამართლის მეთოდების მიმართულება 

 

შესავალი სამართალმცოდნეობაში  

ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 243(დიდი აუდიტორია) 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 9:00; 10:00 310 

2. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 310 

3. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 9:00; 10:00 310 

4. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 11:00; 12:00 310 

5. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 310 

6. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 310 

7. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 310 

8. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 311 

9. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 16:00; 17:00 402 

10. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 17:00; 18:00 332 

11. სალომე ქავთარაძე, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 17:00; 18:00 402 

12. სალომე ქავთარაძე, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 17:00; 18:00 404 

13. სალომე ქავთარაძე, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 15:00; 16:00 258 

     



 

 

შესავალი სამართალმცოდნეობაში  

ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 243(დიდი აუდიტორია) 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 310 

2. ლელა ჯანაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 310 

3. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 14:00; 15:00 402 

4. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 17:00; 18:00 320 

     

 

 

 

შესავალი სამართალმცოდნეობაში  

მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 243(დიდი აუდიტორია) 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 9:00; 10:00 311 

2. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 311 

3. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 311 

4. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 11:00; 12:00 311 

5. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 314 

6. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 332 

7. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 332 

8. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 314 

9. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 314 

10. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 9:00; 10:00 314 

11. მაკა ნუცუბიძე, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 314 

     

 

 


