
# კოდი საგნის დასახელება ლექტორი ლექცია

1 206 საინჟინრო მათემატიკა 2 მასპინძელაშვილი
ხუთშაბათ 9-10-11 სთ. 

აუდიტორია 230-დ VI. კ.

2 113
ზოგადი ფიზიკა-2

მაია ჟღენტი

3 220 ზოგადი ფიზიკა B ჟღენტი მაია

4 3649 გეოდეზია 2
გიორგი ნემსიწვერიძე,                       

თეიმურაზ ცხადაძე

პარასკევი 10 სთ,   მესამე კ.       ა- 

131 ნემსიწვერიძე                              

ა-129  ცხადაძე

5 1417 სამშენებლო ხაზვა ნოზაძე მანანა ხუთშაბათი 14 სთ 01-616

6 7356 უცხოური ენა  2 (ინგლისური) ქარდავა
პარასკევი.  15 საათზე                ა-

535   პირ. კ.

7 7359 უცხოური ენა  2 (რუსული) გლორია ჩოტულიდი
ხუთშაბათი 11 სთ.  ა 01-415

8

4188 მასალათა გამძლეობა 2 გიორგობიანი რუსუდანი

ხუთშაბათი 15:00სთ.- ლექც.         

პარასკევი  13:00სთ.- პრაქტ.                       

I. კ. აუდ. №507

9 3062 ფუძე საძირკვლები არეშიძე ნ. ხუთშაბათი,9 სთ,აუდ.513,Iკ

10 2809 საშენი მასალები 2 გოცაძე დალი
პარასკევი 14 სთ. აუდიტორია 

305  I. კ.

11
1455 სამშენებლო მექანიკა 1 დ. ტაბატაძე

ორშაბათი  16:00სთ.-ლექც,            

17:00სთ -პრაქტ.      I. კ. აუდ. 

№420

12 6784 რიცხვითი მეთოდები
თამარ კვაჭაძე

ორშაბათი 14 სთ,

 501 აუდიტორია I კორპ.

13
5003

დაპროგრამების საფუძვლები 

მენეჯმენტში თამარ კვაჭაძე

პარასკევი 11 სთ,

 501 აუდიტორია I კორპ.

14

1504
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების 

კომპიუტერული გაანგარიშება
თამარ კვაჭაძე

ოთხშაბათი 12 სთ,

 501 აუდიტორია I კორპ.

15 6782 ზოგადი ჰიდრავლიკა გ. ზალიკაშვილი ოთხშაბათი, 14.00 სთ. 304 ა

16 6783 ჰიდროლოგიის საფუძვლები მ. კოდუა ხუთშაბათი, 16.00 სთ.  222 ა.

17
4540 შენობა-ნაგებობებათა არქიტექტურა ფირცხალავა

სამშაბათი. 12 სთ , 01-C-306

18 6788
რკინაბეტონის და ქვის 

კონსტრუქციები 
მ. ჭანტურია

პარასკევს 15-16სთ-ზე, 521 

აუდ. I.კ.

19 6780 ლითონის კონსტრუქციები ს. ესაძე პარასკევი,16,19სთ,524ა,Iკ.

20

682
საინჟინრო უსაფრთხოების 

საფუძვლები მშენებლობაში
ნანა რაზმაძე

ლაბორატორია ოთშაბათს 15 

საათზე 03-208                       ლექ. 

ოთშაბათს 16 სთ 03-206

21 3070
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და 

კონტრაქტები
ბოგვერაძე ლევანი

შაბათი 14 საათზე, 406 აუდ., 1 

კორპ.

22 6790 ბიზნესის წარმოების პრინციპები მედეა ძოწენიძე
შაბათი 9 საათზე, 410 აუდ., 1 

კორპ.

23 2804
ბიზნესის წარმოების საფუძვლები

მედეა ძოწენიძე

ხუთშაბათი 12 საათი, 410 აუდ., 

1 კორპ.

24
2783

მშენებლობის ორგანიზაცია და 

დაგეგმვა ია ხართიშვილი

ხუთშ. 15:00, 406, აუდ., 1 კორპ.

25 3067
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო 

აღჭურვა

ხათუნა ხატიური ხუთშაბათს 14 საათზე 412 

აუდიტორია პირვ.კ.

ოთხშაბათი. 13 სთ. 04-222,  

პარასკევი 12 სთ. 04-222

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი



26
3071

წყალმომარაგებისა და წყალარინების 

საფუძვლები

ხათუნა ხატიური პარასკევს 14 საათზე 533 

აუდიტორია პირვ.კ.

27 843 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია
ნინო ბაგრატიონი

პარასკევი 13 საათი  02-601

28 1449 თეორიული მექანიკა - სტატიკა ჯიქიძე ლევანი
სამშაბათი  17:00სთ  I. კ. აუდ. 

№604

29 1447
თეორიული მექანიკა (დინამიკა)

ლევან ჯიქიძე

ხუთშაბათი   17:00სთ  I. კ. 

აუდю №604

30 6779
პროფესიული ლიცენზირება და 

ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში
ბ. ჭურჭელაური

ოთხშაბათი  15:00სთ.- პრაქ.        

17:00სთ. - ლექც. I. კ.  აუდ. № 

31 3368

ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების მოთხოვნები 

მშენებლობისას ხვიჩა ირემაშვილი

ორშაბათი 14 სთ. აუდიტ. 681 I. 

კ.

32
3069

მშენებლობის შეფასება და 

ტექნიკური ექსპერტიზის 

საფუძვლები

გ. მეტრეველი
ხუთშაბათი 11:00სთ, 

12:00სთ,13:00სთ  I. კ.  ოთახ.№ 

547
33

1492

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების 

მშენებლობის წარმოება და 

ორგანიზაცია
ალექსანდრე ახვლედიანი

სამშაბათი 13.00 

დეპარტამენტი

34 6806 საბაკალავრო პროექტი
გიორგი ჩიტიაშვილი

ხუთშაბათი. 12 საათი , 212 

აუდიტორია

35
6806 საბაკალავრო პროექტი

თენგიზი პაპუაშვილი
ხუთშაბათი 17 სთ. აუდიტ. 675    

I. კ.

36 6806 საბაკალავრო პროექტი
კახაბერი კობახიძე

ხუთშაბათი 13 სთ. აუდიტ. 676     

I. კ.

37
3059

საავტომობილო გზების და 

აეროდრომების მოვლა-შენახვა პეტრე ნადირაშვილი
ხუთშაბათი 9 სთ. აუდიტ. 675 I. 

კ.

38
6806 საბაკალავრო პროექტი

ნინო მსხილაძე
სამშაბათი 13 სთ. აუდიტორია 

532  I. კ.

39
1486

სამშენებლო კონსტრუქციების 

სეისმომედეგობა ფატიმა ვერულაშვილი
ოთხშაბათი 13-14 სთ. აუდ. 521, 

I. კ.

40 6806 საბაკალავრო პროექტი
ფატიმა ვერულაშვილი

ორშაბათი 13-14 სთ. აუდ. 521, 

I. კ.

41 1211
მშენებლობის მეთოდები

რამაზ ჟღენტი

ხუთშაბათი 11-12-13 სთ. 

აუდიტორია 532  I. კ.

42 1210 კალკულუს T2 ნუგზარ შავლაყაძე

43
8312

ინგლისური ენა -2 (M)
ნელი ქარდავა

პარასკევი.  15 საათზე                ა-

535   პირ. კ.

44 3863
მასალათ გამძლეობა 2

თამაზ ბაციკაძე

ოთხშაბათი  14:00სთ  I. კ. ოთახ. 

№546

45
2795

საშენი მასალები
დალი გოცაძე

ხუთშაბათი 12 სთ. აუდიტორია 

305  I. კ.

46

7196

სამშენებლო მექანიკა

დემური ტაბატაძე

ორშაბათი  15:00სთ- პრაქტ.       

16:00სთ-ლექც      I. კ. აუდ. 

№420

47 206
საინჟინრო მათემატიკა 2

ბორის მასპინძელაშვილი

ხუთშაბათ 9-10-11 სთ. 

აუდიტორია 230-დ VI. კ.

48
8202

გეოტექნიკური ინჟინერიის 

საფუძვლები ია მშვიდობაძე

სამშაბათი, 12სთ,512 აუდ.Iკ.

49
8201

თეორიული მექანიკის კურსი
ტარიელ კვიციანი

ორშაბათი  12:00სთ,13:00სთ                       

I. კ. ოთახ. №572

50
ჰიდრავლიკა

ვახტანგ ნანიტაშვილი

პარასკევი 16 საათზე  

დეპარტამენტი

51
წყლის ეკოლოგია კონსტანტინე ბზიავა

სამშაბათს 15 საათზე  

დეპარტამენტში


