
 

 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

სისხლის სამართლის მიმართულება 

 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი  

ირაკლი დვალიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღეები:  

ორშაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 217 

სამშაბათი, 15:00–16:00 საათი, აუდიტორია – 218 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 15:00; 16:00 310 

2. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი სამშაბათი 13:00; 14:00 310 

3. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 403 

4. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 403 

     

 

 

 

 

 

 



 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 

მაია ივანიძე, პროფესორი 

სალექციო დღეები:  

ოთხშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 331 

პარასკევი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 331 

 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირინე ხერხეულიძე, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 320 

2. ირინე ხერხეულიძე, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 320 

3. ირინე ხერხეულიძე, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 404 

4. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 402 

5. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარსკევი 17:00; 18:00 014 

     

 

 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი  

ლავრენტი მაღლაკელიძე, ასისტენტ-პროფესორი 

სალექციო დღეები:  

პარასკევი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 219 

შაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 009 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 310 

2. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 310 

3. თამარ ბერიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 13:00; 14:00 332 

     

 

 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი  

ლავრენტი მაღლაკელიძე, ასისტენტ-პროფესორი 

სალექციო დღეები:  

პარასკევი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 219 

შაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 009 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი ჩაკვეტაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00; 14:00 258 

2. გიორგი ჩაკვეტაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 15:00; 16:00 219 

3. გიორგი ჩაკვეტაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 17:00; 18:00 219 

     



 

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I  

(ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

ნონა თოდუა, პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 15:00–16:00 საათი, აუდიტორია – 243(დიდი აუდიტორია) 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირინე ხერხეულიძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 310 

2. ირინე ხერხეულიძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 310 

3. ირინე ხერხეულიძე, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 404 

4. გიორგი გორაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 014 

     

 

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I 

(ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

მაია ივანიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე – ოთხშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 212(დიდი აუდიტორია) 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. იოსებ ვარძელაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 14:00; 15:00 311 

2. იოსებ ვარძელაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 16:00; 17:00 311 

3. ნანა ჭიჭილეიშვილი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 9:00; 10:00 404 

4. ნანა ჭიჭილეიშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 404 

     

 

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I  

(ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

მერაბ ტურავა, პროფესორი 

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

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი დგებუაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 13:00; 14:00 404 

2. გიორგი დგებუაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 13:00; 14:00 311 

3. გიორგი დგებუაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 15:00; 16:00 402 



4. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 012 

5. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 17:00; 18:00 012 

6. თამარ ბერიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 15:00; 16:00 332 

7. თამარ ბერიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 15:00; 16:00 332 

     

 

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II 

(დანაშაულის სხვა სახეები) 

ირაკლი დვალიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღეები:  

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

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

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 002 

2. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 320 

3. ლევან ზაკალაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 012 

4. გერმანე(ლაშა)დადეშქელიანი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 9:00; 10:00 404 

     

 

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II 

(დანაშაულის სხვა სახეები) 

ნონა თოდუა, პროფესორი 

სამშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 212(დიდი აუდიტორია)  

ხუთშაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 243(დიდი აუდიტორია) 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი გორაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი სამშაბათი 13:00; 14:00 258 

2. გიორგი გორაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 014 

3. გიორგი გორაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 014 

4. თამარ სადრაძე, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 12:00; 13:00 014 

5. თამარ სადრაძე, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 14:00; 15:00 014 

     

 

 

 



 

სისხლის სამართლის პროცესი 

ლალი ფაფიაშვილი, პროფესორი 

სალექციო დღეები: 

პარასკევი, 15:00–16:00, 17:00-18:00 საათი, აუდიტორია – 331 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ბესიკ მეურმიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 311 

2. ბესიკ მეურმიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 311 

3. ბესიკ მეურმიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 9:00; 10:00 006 

4. ბესიკ მეურმიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 006 

     

 

 

სისხლის სამართლის პროცესი 

გიორგი თუმანიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღეები: 

სამშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 212(დიდი აუდიტორია) 

ხუთშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 212(დიდი აუდიტორია) 

 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი სამშაბათი 17:00; 18:00 315 

2. მაგდა ტატიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 9:00; 10:00 258 

3. მაგდა ტატიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 11:00; 12:00 258 

4. მაგდა ტატიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 9:00; 10:00 009 

5. მაგდა ტატიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 11:00; 12:00 009 

6. გიორგი გიორგაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 9:00; 10:00 353 

7. ია დარჯანია, მოწვეული ლექტორი შაბათი 13:00; 14:00 06 (I 

აკადემიური 

კორპუსი) 

8. ლონდა თოლორაია, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 9:00; 10:00 258 

9. ნათია მეზვრიშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 9:00; 10:00 405 

     

 

 

 

 



 

კრიმინალისტიკა  

ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 218 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 315 

2. ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 311 

     

 

 

საერთაშორისო სისხლის სამართალი  

მერაბ ტურავა, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 217 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი დგებუაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 13:00 217 

2. გიორგი დგებუაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 14:00 217 

     

 


