
N პედაგოგი სასწავლო კურსი
ცალკე თუ 

ჯგუფთან
ჯგუფები

სტუდ. 

რაოდენ.
ID ლექცია (სთ) პრაქტიკული (სთ)

ლაბორატორი

ული (სთ)

1 ძნელაძე სოფო სამადუღრე წარმოება ცალკე
სასურსათო 

ტექნოლოგიები
25 7325

პარასკევი                  

10-11 სთ    ა-310

პარასკევი 12-

13 სთ  ა-303

2 ძნელაძე სოფო

შაქრის ტექნოლოგია 

რაფინადის წარმოება 

(ჯგ)

ცალკე
სასურსათო 

ტექნოლოგიები
30 1959

ორშაბათი                    

11-12 სთ ა-315

ორშაბათი 13-

14 სთ; ა-304

3
ერიქაშვილი 

აკაკი

ბიოქიმიის 

საფუძვლები
ჯგუფთან

სასურსათო 

ტექნოლოგიები
8 7327

პარასკევი                   

17 სთ; ა-311

4 დანელია ირინე

1. მცენარეთა 

ბიოლოგია 2: 

მცენარეთა ციტოლოგია 

და ანატომია;                                              

2. მცენარეთა 

მორფოლოგია და 

ანატომია

ცალკე
აგრარული 

ტექნოლოგიები
23

5192; 

1677;

შაბათი                          

12 სთ;  ა-216

შაბათი   13-14 

სთ; ა-216

5 დანელია ირინე ბოტანიკა ჯგუფთან
აგრარული 

ტექნოლოგიები
8 3493

ორშაბათი                 

16 სთ; ა-211

პრაქტიკული                                   

15 სთ; ა-211

6
მაჭავარიანი 

ნათელა
ნიადაგნცოდნეობა ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
2 3494

ხუთშაბათს            13 

სთ; ა-418

ოთხშაბათს  13-

14 სთ; ა-322

7 ბოკერია აკაკი

სასურსათო 

პროდუქტების 

წარმოების 

პროექტირება

ცალკე
სასურსათო 

ტექნოლოგიები
5 1980

ორშაბათი                          

16 სთ; ა-201

ორშაბათი                                             

17-18 სთ; ა-201

8
ბაიდაური 

ლალი

ზოგადი 

მიწათმოქმედება
ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
9 3501

ოთხშაბათს                   

12 სთ; ა-505

ოთხშაბათს 14 სთ;ა-

310; ან სამშაბათს 14-

15 სთ; ა-310

დამატებითი სასწავლო კურსები



N პედაგოგი სასწავლო კურსი
ცალკე თუ 

ჯგუფთან
ჯგუფები

სტუდ. 

რაოდენ.
ID ლექცია (სთ) პრაქტიკული (სთ)

ლაბორატორი

ული (სთ)

9
ბადრიძე 

გულნარა

მცენარეთა 

ფიზიოლოგია
ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
15 3503

ხუთშაბათს                      

14 სთ; ა-214

სამშაბათს                                               

14 - 15 სთ; ა-214

10
დოლიძე 

ვლადიმერ
აგროქიმია ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
5 3504

ორშაბათს                  

12-13 სთ; ა-312

ოთხშაბათს   17-

18 სთ; ა-318

11
მაჭავარიანი 

ნათელა

ნიადაგმცოდნეობის 

საფუძლები
ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
6 5780

ხუთშაბათს                        

13 სთ; ა-418

ოთხშაბათს     

13-14 სთ;  ა-322

12
პავლიაშვილი 

ქეთევანი
ფოტოპათოლოგია ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
5 3499

ოთხშაბათს              

11-12 სთ; ა-403

ოთხშაბათს     

14 სთ; ა-403

13
ამირანაშვილი 

ლია

შესავალი 

მიკრობიოლოგიაში
ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
2 2680

პარასკევს                        

11 სთ; ა-213

პარასკევს   12-

13 სთ;  ა-301

14
დოლიძე 

ვლადიმერ

მელიორაციული 

ნიადაგმცოდნეობა
ჯგუფთან

აგრარული 

ტექნოლოგიები
2 2665

პარასკევი                  

14 სთ; ა-410

ორშაბათს                                           

13-14 სთ; ა-509

15
ბადრიძე 

გულნარა

აგრარული ქიმია1. 

მცენარეთა ბიოქიმია და 

ფიზიოლოგია

ჯგუფთან
აგრარული 

ტექნოლოგიები
5 5196

პარასკევი                   

14-15 სთ; ა-214

ორშაბათს       

14-15 სთ; ა-216

16 გოგალაძე მაია

ანალიზური ქიმია, 

თვისებითი და 

რაოდენობრივი 

ანალიზი

ცალკე
სასურსათო 

ტექნოლოგიები
14 7345

ორშაბათი                             

13 სთ; ა-201

ორშაბათი                                                      

14 სთ; ა-201

ორშაბათი       

15-16 სთ; ა-201

17 გოგალაძე მაია ორგანული ქიმია ჯგუფთან
სასურსათო 

ტექნოლოგიები
15 1789

ორშაბათი                    

9სთ; ა-305

შაბათი                                              

11 სთ; ა-313

შაბათი         12 

სთ ა-318

18
გამყრელიძე 

ნინო
კოლოიდური ქიმია ცალკე

სასურსათო 

ტექნოლოგიები
5 1851

ორშაბათი               15 

სთ; ა-201

ორშაბათს     16-

17 სთ; ა-201



N პედაგოგი სასწავლო კურსი
ცალკე თუ 

ჯგუფთან
ჯგუფები

სტუდ. 

რაოდენ.
ID ლექცია (სთ) პრაქტიკული (სთ)

ლაბორატორი

ული (სთ)

19
ერიქაშვილი 

აკაკი

ბიოქიმიის 

საფუძვლები
ჯგუფთან

სასურსათო 

ტექნოლოგიები
8 7327

პარასკევი                            

17 სთ; ა-311

შაბათს           17-

18 სთ; ა-301

20
სადაღაშვილი 

ეთერი
საკონსერვო წარმოება ცალკე

სასურსათო 

ტექნოლოგიები
7 7326

შაბათი                                                     

11-12 სთ; ა-201

21 ლომიძე ნინო

მცენარეთა დაცვის 

საფუძვლები, სატყეო 

ენტომოლოგია,                   

სატყეო 

ფიტოპათოლოგია

ცალკე
აგრარული 

ტექნოლოგიები
5

8021,  

1689,  

1691  

ორშაბათი                  

11 სთ; ა-408

ორშაბათი                                                

12-13 სთ; ა-408

22 ლომიძე ნინო

სატყეო 

ფიტოპათოლოგია                

სატყეო ენტომოლოგია

ცალკე
აგრარული 

ტექნოლოგიები
6

1691; 

1689

ორშაბათი                  

14 სთ; ა-207

ორშაბათი                                                

15-16 სთ; ა-207

23
სანაია 

ეკატერინე

ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის 

საფუძვლები; 

თერმოდინამიკა და 

თბური პროცესები

ჯგუფთან აგროინჟინერია 14
703;    

5837

ორშაბათი                    

11-12 სთ ა-415

24
თანანაშვილი 

მთვარისა

კომპიუტერული 

საინჟინრო გრაფიკა
ცალკე აგროინჟინერია 10 5981

ოთხშაბათი                                        

12-13-14 სთ, ა-206

25
თედორაძე 

ომარი

სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანები 2
ჯგუფთან აგროინჟინერია 5 7051

ოთხშაბათი                     

16 სთ,  ა-107

ოთხშაბათი                                    

18 სთ,  ა-107



N პედაგოგი სასწავლო კურსი
ცალკე თუ 

ჯგუფთან
ჯგუფები

სტუდ. 

რაოდენ.
ID ლექცია (სთ) პრაქტიკული (სთ)

ლაბორატორი

ული (სთ)

26
თანანაშვილი 

მთვარისა

კომპიუტერული 

საინჟინრო გრაფიკა
ჯგუფთან აგროინჟინერია 9 5981

ორშაბათი                 

16 სთ; ა-513

ხუთშაბათი    

15-16 სთ; ა-513

27 გაბელაია აკაკი
მათემატიკური 

ანალიზის ელემენტები
ცალკე 5 203

28 გაბელაია აკაკი
საინჟინრო მათემატიკა 

2 
ცალკე 5 206

29 ჩიხლა ძე მანანა  ფიზიკა ჯგუფთან 5 5085

პარასკევს 10 -

11 სთ; ან 

სამშაბათს 13-

14 სთ

30 ჩიხლა ძე მანანა ზოგადი ფიზიკა 2 ცალკე 3 113
სამშაბათი                   

14-15 სთ; ა-317

ხუთშაბა        14 

სთ; ა-317

31 კაპანაძე ქეთევან
შესავალი კლასიკურ 

ფიზიკაში 1
ცალკე 4 4685

პარასკევს                  

12 სთ; ა-315

პარასკევს  

13სთ; ა-315

32 გილაური ნინო რუსული ენა -2 ცალკე 5 7359

33 გილაური ნინო რუსული ენა -2 ცალკე 6 7067

34
ჭუმბურიძე 

მარიამი
ინგლისური ენა - 2 ცალკე 13 7072

ოთხშაბათი                   

11 სთ; ა-503

ოთხშაბათი                                    

12-13 სთ; ა-503

35 ლოლაძე ციალა ინგლისური ენა - 2 ცალკე 13 7356
მასწავლებელთან 

შეთანხმებით

ორშაბათი                          

13 სთ; ა-415

ორშაბათი                                          

14-15 სთ; ა-416

ორშაბათი                 

14 სთ;   ა-106

ორშაბათი                                                 

15-16 სთ; ა-106


