
პედაგოგის გვარი და სახელი სასწავლო კურსები მეცადინეობა პედაგოგის ზუმი პაროლი

შენგელია მარინა

ზოგადი ფიზიკა  A
 ოთხშაბათი  ლექცია 12:00-13:00 სთ;    

ლაბორატორია  14:00-15:00;                                     
ორშაბათი ლაბორატორია   12:00-13:00 სთ; 

9265621058 gtu2020

ზაზაშვილი შოთა

საინჟინრო მათემატიკა 1
პარასკევი ლექცია 13:00სთ; პრაქტიკული 14:00-

15:00სთ;      ოთხშაბათი პრაქტიკული  14:00-15:00სთ; 
16:00-17:00სთ;

4685811940 gtu2020

ყიფიანი თებროლე

საინჟინრო მათემატიკა 1

სამშაბათი პრაქტიკული 12;00-13:00სთ    ხუთშაბათი 
პრაქტიკული 12:00-13:00სთ                      ოთხშაბათი 

ლექცია 12:00სთ;                                 პრაქტიკული-
13:00-14:00სთ

2681843142 gtu2021

კვალიაშვილი ავთანდილი

საინჟინრო მათემატიკა 1
ორშაბათი პრაქტიკული 11:00-12:00-13:00-14:00სთ;  

პარასკევი ლექცია11:00სთ;                            
პრაქტიკული12:00-13:00სთ

4199790829 gtu2022

ბორის მასპინძელაშვილი

საინჟინრო მათემატიკა  3
ხუთაბათი  ლექცია 11:00სთ პრაქტიკული 12:00-

13:00-14:00-15:00სთ
5753927527 gtu2021

გელეიშვილი ირინე
გარემო დაცვა და ეკოლოგია

სამშაბათს  12:00   სტუ-ს II 609 აუდიტორია ;
            ------- ------

ხუთშაბათი ლექცია 13:00 სთ; 4054178177
gtu2020

 ლაბორატორია 14:00სთ სტუ-ს II  კორპუსი  609 
აუდიტორია

            -------             ------

სამშაბათს ლექცია 12:00 - 13:00სთ; 
5516300920

gtu2020

სამშაბათს ლაბორატორიული 14:00 II კორპუსი  
15:00სთ;                                                                       
ოთხშაბათი ლაბორატორიული 11:00; 12:00სთ; 
13:00სთ;14:00სთ; 15:00სთ;

            -------             -------

დაღუნდარიძე ბორისი ელექტრული აპარატები
ორშაბათი  ლექცია  13:00სთ ; პარასკევი 
პრაქტიკული 15:00 სთ; 8716746552 gtu2020

მუსელიანი თენგიზი
ელექტროტექნიკის თეორიული 
საფუძვლები 1

ოთხშაბათი  ლექცია  17:00სთ ;  პრაქტიკული 18:00 
სთ-19:00 სთ; 7911385580 gtu2020

ცეცხლაძე მერაბი
ელექტროტექნიკის თეორიული 
საფუძვლები 1 ხუთშაბათი  ლაბორატორია 15:00-16:00სთ; 5332006448 gtu2020

ღონიაშვილი ელიზბარი შესავალი სპეციალობაში
ხუთშაბათი ლექცია 12:00-13 :00სთ;  პრაქტიკული 
14:00სთ 5660710309 gtu2020

პაპავა ლუიზა საინჟინრო თერმოდინამიკა
ხუთშაბათი  ლექცია 11:00სთ; ლაბორატორია 12:00-
13:00 სთ; პრაქტიკული 14:00-15:00 6339715988 gtu2020

მაჭავარიანი ევტიხი ენერგიის განახლებადი წყაროები პარასკევი  ლექცია  12:00 სთ 4067421687 gtu2020

ჯიხვაძე მაია ენერგიის განახლებადი წყაროები
სამშაბათი პრაქტიკული 13:00-14:00;                        
ოთხშაბათი  ლაბორატორია 12:00-13:00-14:00სთ; 5128701486 gtu2020

სხირტლაძე იუზა ენერგეტიკული ელექტრონიკა
პარასკევი  ლექცია 14:00სთ; საკურსო 15:00სთ; 
ლაბორატორია 16:00სთ; 6177987547 gtu2020

როჭიკაშვილი ეკატერინე გამოყენებითი ინფორმატიკა ორშაბათი  პრაქტიკული 13:00სთ - 14 :00 სთ; 7842714258 gtu2020

ნოზაძე  ნანა
პროგრამული უზრუნველყოფის  "AvtoCad"-
ის გამოყენება საინჟინრო პრობლემების 
გადაწყვეტაში 

სამშაბათ პრაქტიკული 19:00-20:00; ხუთშაბათი 19:00-
20სთ;  შაბათი 18:00-19:00სთ; 

4762632531

gtu2020

რაზმაძე  ნანა
შრომის დაცვის საფუძვლები   
ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში  პარასკევი  ლექცია  14:00-15:00 სთ 8795690171

gtu2020

სხირტლაძე ლეილა
შრომის დაცვის საფუძვლები   
ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში  

ოთხშაბათი  ლაბორატორია   11:00 სთ და 15 :00სთ. 
სტუ-ს III კორპუსი 207 ლაბ;                                    16:00 
სთ. სტუ-ს III კორპუსი 207 ლაბ ;                                                                  
                            ორშაბათი ლაბორატორია 15:00 სთ;                               
                          სტუ-ს III კორპუსი 207 ლაბ;

            -------             ------

რობიტაშვილი მარინა
შრომის დაცვის საფუძვლები   
ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში  

ხუთშაბათს ლაბორატორია   11:00 სთ; 12 :00სთ.;  
13:00სთ;   14:00სთ.  სტუ-ს III კორპუსი 207 ლაბ; 

            -------             ------

კიკაჩეიშვილი ნათია გამოყენებითი ჰიდრომექანიკის საფუძვლები
ოთხშაბათი ლექცია 12:00სთ; პრაქტიკული 13:00; 
საკურსო 15:00; 8759931337 gtu2020

ზარიძე ჟანა ინგლისური ენა 1
ხუთშაბათი პრაქტიკული 12:00სთ:                                      
    შაბათი  პრაქტიკული 10:00-11:00სთ  9283581596 gtu2020

გუგუნავა რუსუდან რუსული ენა 1 ორშაბათი პრაქტიკული 10:00-11:00-12:00სთ 9107859100 gtu2020

თოფურია ეკატერინე ზოგადი ქიმია A

ბაგრატიონი ნინო გარემო დაცვა და ეკოლოგია

ენერგეტიკის ფაკულტეტი


