
 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

 

საერთაშორისო სამართლის სპეციალობა 
 

2018-2019  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 
 

ლექციათა განრიგი 

 
მაგისტრატურა 

I სემეტრი 

 

ორშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

20:00 

21:00 

გაეროს უშიშროების საბჭო და 

საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

იმპლემენტაციის პრობლემები 

(სემინარი) 

საბა ფიფია, ასისტენტი 201 I კ. 

    
 

 

სამშაბათი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

20:00 

21:00 

მიგრაციის აქტუალური პრობლემები 

და  ევროკავშირის სტანდარტები 

(ინგლისურად) 

ირინა არაპიშვილი, ასისტენტი 217  I კ. 

    

  

ოთხშაბათი 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

18:00 

19:00 

სახელმწიფო მოწყობა და 

საერთაშორისო სამართალი 

თამარ ალექსიძე, მოწვეული ლექტორი 305  I კ. 



20:00 

21:00 

სახელმწიფო მოწყობა და 

საერთაშორისო სამართალი (სემინარი) 

თამარ ალექსიძე, მოწვეული ლექტორი 308  I კ. 

    

  
 

ხუთშაბათ

ი 
დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

20:00 

21:00 

მიგრაციის აქტუალური პრობლემები 

და  ევროკავშირის სტანდარტები 

(ინგლისურად) 

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი 301 I კ. 

    

 

 

პარასკევი 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

20:00 

21:00 

გაეროს უშიშროების საბჭო და 

საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

იმპლემენტაციის პრობლემები 

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი 302 I კ. 

    
 

 
 

შაბათი 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტორია 

12:00 

13:00 

კავკასიის სახელმწიფოების 

შედარებითი პოლიტიკა გლობალურ 

კონტექსტში 

მალხაზ მაცაბერიძე, მოწვეული ლექტორი 310 I კ. 

14:00 

15:00 

 

ხალხთა თვითგამორკვევისა და 

სახელმწიფოს ტერიტორიული 

მთლიანობის პრინციპების 

თანაფარდობა თანამედროვე 

საერთაშორისო მართლწესრიგის 

კონტექსტში 
 

ლევან ალექსიძე, პროფესორი 

დავით ჯაიანი, მოწვეული ლექტორი 

 

 

006  I კ. 

    

 



მაგისტრატურა 

III სემეტრი 

 

ორშაბათი 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტო

რია 20:00 

21:00 

საერთაშორისო საინვესტიციო 

სამართალი 

ნათია ლაპიაშვილი, მოწვეული ლექტორი 24  I კ. 

    

 
 

სამშაბათი 

დრო დისციპლინა პროფესო

რი 

აუდიტო

რია 18:00 

19:00 

რასიზმისა და შეუწყნარებლობის 

წინააღმდეგ ევროპული კომისია (ECRI) 

და საქართველო (თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები) 

მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ- 

პროფერორი 

309 I კ. 

20:00 

21:00 

რასიზმისა და შეუწყნარებლობის 

წინააღმდეგ ევროპული კომისია (ECRI) 

და საქართველო (თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები) (სემინარი) 

მარიამ კევლიშვილი, ასისტენტ- 

პროფერორი 

309 I კ. 

    

 
 

ოთხშაბათი 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტო

რია 20:00 

21:00 

თანაფარდობა საერთაშორისო 

სამართალსა და ევროპის სამართალს 

შორის 

ნათია ლაპიაშვილი, მოწვეული ლექტორი 24  I კ. 

    

 
 

ხუთშაბათი 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტო

რია 18:00 

19:00 

საზღვაო სამართლის საერთაშორისო 

ტრიბუნალი (თეორია და პრაქტიკა) 

ეკა სირაძე, ასოცირებული პროფესორი 217 I კ. 

    

 
 
 
 
 
 



შაბათი 

დრო დისციპლინა პროფესორი აუდიტ

ორია 12:00 

13:00 

გენდერი და  სამართალი ქეთევან ხუციშვილი,  პროფესორი 309 I კ. 

14:00 

15:00 

 

ტრეფიკინგისა და ოჯახში 

ძალადობასთან ბრძოლის 

საერთაშორისო–სამართლებრივი 

რეგულირება(კლინიკა) 

ქეთევან ხუციშვილი,  პროფესორი 309 I კ. 

16:00 

17:00 
ტრეფიკინგისა და ოჯახში 

ძალადობასთან ბრძოლის 

საერთაშორისო–სამართლებრივი 

რეგულირება(კლინიკა) (სემინარი) 

საბა ფიფია, ასისტენტი 310 I კ. 

    
 
 
 

 


