
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

                                                                   შუალედური გამოცდის განრიგი  

# საგნის დასახელება პედაგოგი კორპუსი, 

აუდიტორია 

საათი მიმართულება 

 1 ნოემბერი, პარასკევი 

1 
რუსული ენა 1 მარინა მირიანაშვილი 

IV კ.  

აუდ.204 

11.00 

12.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

2 
რუსული ენა 3 მარინა მირიანაშვილი 

IV კ.  

აუდ.204 

13.00 

14.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

4 ნოემბერი, ორშაბათი 

1. კრიმინალური და სასამართლო 

საკითხების გაშუქება 

დავით ქაშიაშვილი VI კ.  

აუდ.103 

11:00 

13:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

2. მეტყველების ტექნიკა 1 იური ფოფხაძე VI კ. 

 აუდ.303 

09:00 

10:00 

11.00 

12.00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

3. პოლიტიკის საკითხების გაშუქება რევაზ ჭიჭინაძე VI კ.  

აუდ.303 

09:00 

10:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

4. ტელემედია რევაზ ჭიჭინაძე VI კ. 

 აუდ.302 

11:00  

12:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

5. ფოტოჟურნალისტიკა  ნ. გრიგალაშვილი   VI კ. 

 აუდ.107 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 



6. ახალი ამბების ჟურნალისტიკა  მარინა ვაშაყმაძე VI კ.  

აუდ.105 

17:00 

18:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

7 სპეციალური ინგლისური ენა /ჯგუფი-1/ ლიკა ბერძენიშვილი IV კ.  

აუდ. 309 

 პოლიტიკის მეცნიერება 

8 დემოგრაფიის საფუძვლები ვაჟა ლორთქიფანიძე I კ.  

აუდ. 318-19 

12.00 

13.00 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

 5 ნოემბერი, სამშაბათი 
 

1. წერა PR-თვის პრაქტიკუმი მარინე ლომიძე VI კ. 

აუდ 303 

 

09:00 

10:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

2. ტელემედია ნინო ჭალაგანიძე VI კ. 

 აუდ.302 

 

17:00 

 18:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

3. ბავშვთა საკითხების გაშუქება ნინო ჭალაგანიძე VI კ. 

 აუდ.105 

15:00 

16:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

4. მედიის კვლევის მეთოდები მარიამ გერსამია VI კ. 

 აუდ.107  

15:00 

16:00  

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

5. მოსახლეობის გეოგრაფია გიორგი გოგსაძე I კ. 

 აუდ.136 

13:00 

14:00 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

6. შესავალი გეოინფორმაციულ სისტემებში ვლადიმერ ჩხაიძე ტურიზმის 

სკოლა 

აუდ.212 

15.00 

16.00 

17:00 

18:00 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

7. ინგლისური ენა  5 თამარ იაშვილი  13:00 საზოგადოებრივი გეოგრაფია 



8. Логика გია სიამაშვილი ტურიზმის სკოლა 

აუდ.  403 

 

13 : 00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

6 ნოემბერი, ოთხშაბათი 

 
1. რადიომედია ნანა ტალახაძე VI კ. 

 აუდ.208 

10:00 

11:00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

2. ბეჭდური მედია მაია ტორაძე VI კ. 

 აუდ.105  

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

3. მედიის კვლევის მეთოდები მარიამ გერსამია  VI კ.  

აუდ.107  

11:00 

12:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

4. ახალი ამბების ჟურნალისტიკა  ნანული ტალახაძე VI კ.  

აუდ.105 

15:00 

16:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

5. კულტურის და ხელოვნების საკითხების 

გაშუქება 

ხათუნა კაჭარავა VI კ.  

აუდ.105 

15.00 

17.00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

6. კულტურის და ხელოვნების საკითხების 

გაშუქება 

ხათუნა კაჭარავა I კ. 

 აუდ.01 

 

17.00 

19.00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

7. Этика информационного пространства ლომიძე  ელზა ტურიზმის სკოლა 

აუდ. 407 
 

12 : 00 
ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               



(რუსულენოვანი) 

8. Новостная журналистика 1 ლომიძე  ელზა ტურიზმის სკოლა 

აუდ. 407 
 

14 : 00 
ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

7 ნოემბერი, ხუთშაბათი 

1. აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება დავით ძიძიშვილი VI კ. 

 აუდ.302 

17:00 

18:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

2. ონლაინმედია თათია მჟავანაძე VI კ. 

 აუდ.107 

17:00 

18:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

3. მედიაეთიკა და მედიის 

თვითრეგულირება 

ნათია კუპრაშვილი VI კ. 

 აუდ.303 

17:00   

18:00 

19:00 

20:00      

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

4 
ჩინური ენა 1 ანა გოგუაძე 

V კ.  

აუდ. 127 

11:00 

12:00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

5. 
იაპონური ენა 1 თათია მემარნიშვილი 

V კ.  

აუდ. 306 

13:00 

14:00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

 

6. 

Публичное выступление გია სიამაშვილი ტურიზმის სკოლა 

აუდ. 407 
12:00 ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

 

7. 

Грузинский язык (1)   для начинающих 

 
კვეზერელი მაია ტურიზმის სკოლა 

აუდ. 407 
14:00 ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

 

8. 

 

 

Документальное кино как вид СМК 
 

თურმანიძე თამთა 
ტურიზმის სკოლა 

აუდ. 407 
15:00 ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

8 ნოემბერი, პარასკევი 



1. საარქივო დოკუმენტაციაზე მუშაობა 

თამარ ბელქანია 

VI კ. 

 აუდ.303  

12:00 

13:00 

14:00 

15:00  

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

2. ტელემედია თამარ ბელქანია VI კ. 

 აუდ.302 

16.00 

17.00       

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

3. სპეციალიზირებული ინგლისური ენა 1 ვალერია ფურცელაძე VI კ. 

აუდ.208 

15:00 

16:00 

17:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

4. ონლაინმედია ნათია კუპრაშვილი VI კ.  

აუდ.107 

09:00 

18:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

5. სპეციალური ინგლისური ენა 

სოციოლოგებისთვის /ჯგუფი-1/ 

ნინო ბოლქვაძე   IV კ.  

აუდ. 304 

13:00 

14:00 

სოციოლოგია 

სოც. მუშაობა 

6. სპეციალური ინგლისური ენა 

სოციოლოგებისთვის /ჯგუფი-2/ 

ნინო ბოლქვაძე   IVკ . 

აუდ. 304 

15:00 

16:00 

სოციოლოგია 

სოც. მუშაობა 

7 სპეციალური ინგლისური ენა /ჯგუფი-2/ ლიკა ბერძენიშვილი IIIკ. 

აუდ. 301 

 პოლიტიკის მეცნიერება 

8 ჩინური ენა 3 ანა გოგუაძე V კ.  

აუდ. 127 

11:00 

12:00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

 9. Информационные агентства ლომიძე  ელზა ტურიზმის სკოლა 

აუდ.407 
 

14: 00 
ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

10. Грузински  йязык (1)    კვეზერელი მაია ტურიზმის სკოლა 

აუდ.  401 
 

14:00 
ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

11. Онлайн медиа მიშა ვიგნანსკი VI კ.  

აუდ.  108 

 

09:00 
ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 



12. Вещательные медиа(ТВ) 1 ნუგზარ  ნაცვლიშვილი VI კ.  

აუდ.  306 

 

15:00 
ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

9 ნოემბერი, შაბათი 
1. სამხედრო საკითხებისა და საგანგებო 

სიტუაციების გაშუქება 

დავით ძიძიშვილი VI კ. აუდ. 

303, 105 

12:00 

13:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

2. აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება დავით ძიძიშვილი VI კ. აუდ. 

302 

10:00 

11:00 

 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

3. კონფლიქტების გაშუქება ზაზა ცოტნიაშვილი VI კ. აუდ. 

303 

14:00 

15:00 

ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია 

4.  

Вещательные медиа (Радио) 1 
 

თათია  მჟავანაძე 
 

VI კ. აუდ.  407 

 

13 : 00 
ჟურნალისტიკა და მას. 

კომუნიკაცია                               

(რუსულენოვანი) 

11 ნოემბერი, ორშაბათი 

1 გერმანული ენა 1 ანა ბაკურაძე IVკ . 

აუდ. 304 

13:00 

14.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

2 ფრანგული ენა 1 ნანა აბაშიძე IVკ . 

აუდ. 307 

13:00 

14.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

12 ნოემბერი, სამშაბათი 

 
გერმანული ენა 3 

ანა ბაკურაძე IVკ . 

აუდ. 205 

13:00 

14.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

 
ფრანგული ენა 3 

ნანა აბაშიძე IVკ . 

აუდ. 307 

13:00 

14.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

13 ნოემბერი, ოთხშაბათი 



1. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია ნოდარ ბელქანია              I კ. 

აუდ. 318-19 

17:00 

18:00 

სოციოლოგია 

სოც. მუშაობა 

14 ნოემბერი, ხუთშაბათი 

1 ფრანგული ენა 1 თამარ ქარსაულიძე IVკ . 

აუდ. 204 

13:00 

14.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

15 ნოემბერი, პარასკევი 

1 ფრანგული ენა 3 თამარ ქარსაულიძე IVკ . 

აუდ. 204 

13:00 

14.00 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებატა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის 

შუალედური წერის განრიგი 

საფაკულტეტო არჩევითი საგნები 

 (ფაკულტეტზე ჩასატარებელი საგნები) 

31 ოქტომბერი 

# საგნის დასახელება პედაგოგი აუდიტორია 
თარიღი 

საათი 
 

1  გერმანული ენა 1 
თეა ფეტელავა 

ზურაბ ბოლქვაძე 
212 V 

11.00 

12.00 
 



1 ნოემბერი 

# საგნის დასახელება პედაგოგი აუდიტორია 
თარიღი 

საათი 
 

1 რუსული ენა 1 მარინა მირიანაშვილი 204 IV 
15.00 

16.00 
 

2 ესპანური ენა 1 ელეონორა კუჭავა 306 VI 
13.00 
14.00 

 

 

 

 

მაია ჯაფარაშვილი 13.00 

14.00 


