
სასწავლო კურსი/საგანი პედაგოგი დღე დრო
აუდიტორია/

zoom ID
საფეხური

მასალათა გამძლეობა 1 (ლაბორატორია) გიორგობიანი რუსუდან ორშაბათი 12:00 01-201 ბაკ
მასალათა გამძლეობა 1 (ლექცია) გიორგობიანი რუსუდან ხუთშაბათი 12:00 01-506 ბაკ
სამშენებლო საქმის შესავალი ბერიძე ლია ორშაბათი 15:00 01-414 ბაკ
სამშენებლო მექანიკა 2 ტაბატძე დემური შაბათი 15:00 01-420 ბაკ
მასალათა გამძლეობა (ლაბორატორია) გიორგობიანი რუსუდანი ორშაბათი 13:00 01-201 ბაკ
მასალათა გამძლეობა (ლექცია) გიორგობიანი რუსუდან ხუთშაბათი 15:00 01-506 ბაკ
Теоретическая механика- динамика გორგიძე დავით პარასკევი 12:00 01-604 ბაკ
Сопротивление материалов -1 ბაციკაძე თამაზ ხუთშაბათი 13:00 01-546 ბაკ
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა მშვიდობაზე ია ხუთშაბათი 13.00 552-040-5359 ბაკ
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები ვერულაშვილი ფატიმა ორშაბათი 15.00 01-521 ბაკ
ლითონის შენობა-ნაგებობები ესაძე სერგო სამშაბათი 12.00 01-524 ბაკ
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები ბალანჩივაძე ლია ორშაბათი 14.00 01-521 ბაკ
წინასაბაკალავრო პრაქტიკა ვერულაშვილი ფატიმა ორშაბათი 12.00 01-521 ბაკ
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება სურგულაძე ბექა პარასკევი 15.00 01-527 ბაკ
Восстановление и усиление зданий и сооружений სანიკიძე მამუკა ხუთშაბათი 14.00 01-613 ბაკ
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები სანიკიძე მამუკა პარასკევი 12.00 01-613 მაგ.
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები ავალიშვილი ლამარა სამშაბათი 13.00 01-530 მაგ.
შენობა-ნაგებობების მზიდი კარკასის გაძლიერება სურგულაძე ბექა პარასკევი 16.00 01-527 მაგ.
საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება მელქაძე თეიმურაზი შაბათი 16.00 497-546-8540 მაგ.
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით ბალანჩივაძე ლია ხუთშაბათი 16.00 01-521 მაგ.

მეცნიერული ექსპერიმენტის დაგეგმვა და სტატისტიკური ანალიზი მაია ჭანტურია ორშაბათი 16.00 773-071-3587 დოქ.

სამშენებლო ხელოვნების კურსი სამხედროებისათვის ელგუჯა მაძმარიაშვილი ორშაბათი 17.00 436 350 7865 დოქ.
სამხედრო ტერმინოლოგია ელგუჯა მაძმარიაშვილი ხუთშაბათი 17.00 436 350 7865 დოქ.
საშენი მასალები -1 დალი  გოცაძე ოთხშაბათი 12:00 01-305 / 905-116-8896 ბაკ
Строительные материалы 2 ზეინაბ ქარუმიძე პარასკევი 12:00 01-305 / 282-986-3139 ბაკ
თანამედროვე საშენი მასალები მალხაზ ტურძელაძე შაბათი 13:00 01-302 ბაკ
საშენი მასალების ხანგამძლეობა და კონტროლის მეტოდები მალხაზ ტურძელაძე შაბათი 14:00 01-302 ბაკ
სამშენებლო პროცესები ნინო მსხილაძე სამშაბათი 12:00 01-532 / 624-625-5848 ბაკ
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები ირაკლი ქვარაია ორშაბათი 12:00 01-532 ბაკ
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში ირაკლი ქვარაია ორშაბათი 13:00 01-532 მაგ
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური 
ტექნოლოგიური გადაწყვეტები

შახი ბაქანიძე ხუთშაბათი 15:00 01-517 / 306-356-8542 მაგ

საზღვაო პორტები და ნაგებობები კოდუა მანონი პარასკევი 14:00 01-222 ბაკ
ჰიდროელექტროსადგურები ახვლედიანი ალექსანდრე ორშაბათი 14:00 01-222 ბაკ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები მეფარიშვილი ნანი ხუთშაბათი 13.00 01-309; 965-848-8966 მაგ.
დეცენტრალიზებული წყალმომარაგების და წყალარინების 
სისტემების მშენებლობა

ნაცვლიშვილი მარინა შაბათი 13.00 01-214 779-115-1738 მაგ.

სანიაღვრე და სადრენაჟო სისტემების მშენებლობა და ექსპლუატაცია ნაცვლიშვილი მარინა შაბათი 14.00 01-214 779-115-1738 მაგ.



ჰაერის კონდიცირების თანამედროვე სისტემები გრძელიშვილი მამული სამშაბათი 11.00 01-308 430-414-7759 მაგ.
თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები მშენებლობაში მამული გრძელიშვილი შაბათი 14.00 01-308 430-414-7759 დოქ.
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში კვაჭაძე თამარი ოთხშაბათი 12:00 330 288 5192 ბაკ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა კვაჭაძე თამარი ოთხშაბათი 10:00 330 288 5192 ბაკ
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში გვასალია ბადრი ოთხშაბათი 18:00 519-432-5236 მაგ.
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში ჩხიკვაძე კონსტანტინე შაბათი 10:00 523-912-2223 მაგ.
რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში მურნმან კუბლაშვილი პარასკევი 13:00 01-501 დოქ.
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა ვარდიაშვილი მარიამ სამშაბათი 15:00 01-412, 402-664-4148 ბაკ
მშენებლობის ეკონომიკა ქრისტესიაშვილი ელინა პარასკევი 9:00 01-406,  453-087-2832 ბაკ

პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში
ყიზილაშვილი 
კონსტანტინე

ორშაბათი 18:00 01-410, 395-482-8217 მაგ.

სამშენებლო - საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი ხოფერია გრიგორ ოთხშაბათი 19:00 01-406, 484-837-9719 მაგ.

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ვარდიაშვილი მარიამი სამშაბათი 16:00 01-412, 402-664-4148 მაგ.

საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ბაქრაძე მურმანი ოთხშაბათი 18:00 01-406, 823 936 8901 მაგ.
სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები გრიგოლ ხოფერია ოთხშაბათი 19:00 01-406, 484-837-9719 დოქ.
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები ნადირაშვილი გოგი ოთხშაბათი 12:00 01-427 ბაკ
მანქანათა დინამიკა ყიფიანი გელა სამშაბათი 15:00 01-427 ბაკ
შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების 
გამოყენებით

ხმელიძე თამაზ ოთხშაბათი 12:00 262-342-5300 მაგ.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები რურა ნუგზარ ოთხშაბათი 13:00 01-674;  44-840-4432 ბაკ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის 
ტექნოლოგია

ჩუბინიძე გიორგი ხუთშაბათი 19:00 01-410;  294-565-7243 ბაკ

სახიდე გადასასვლელები და მცირე საგზაო ნაგებობები კობახიძე კახა ხუთშაბათი 15:00 01-676;   820-476-3266 ბაკ
ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები მაისურაძე ბორის ოთხშაბათი 18:00 01-676;  678-219-9264 ბაკ
ხიდების მშენებლობის ტექნოლოგია დათუკიშვილი გივი პარასკევი 15:00 01-676;  452-973-7986 ბაკ
ხისტი, კომპოზიციური და არახისტი სამოსების მშენებლობა ბურდულაძე ალექსი შაბათი 14:00 01-676;  720 748 1243 მაგ.
მენეჯმენტის საფუძვლები (პრაქტიკული) ყურაშვილი გუგული სამშაბათი 16:00 06-713ბ ბაკ
მენეჯმენტის საფუძვლები (პრაქტიკული) ყურაშვილი გუგული სამშაბათი 15:00 06-711ბ ბაკ
საქმიანი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე (ინგლისური) გოცირიძე რუსუდანი ორშაბათი 17:00 01-408 მაგ.
საქმიანი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე (რუსული) ტაბატაძე ხათუნა პარასკევი 19:00 01-561 მაგ.
გეოდეზია 1 ინაძე რამაზ ხუთშაბათი 12:00 03-131 ბაკ
საინჟინრო მათემატიკა 1 მასპინძელაშვილი ბორის ორშაბათი 11:00 01-565 ბაკ
ზოგადი ფიზიკა A  (ლაბორატორია) ხოჭოლავა დარეჯანი ხუთშაბათი 10:00 260 760 9454 ბაკ
ზოგადი ფიზიკა A  (ლექცია) ხოჭოლავა დარეჯანი სამშაბათ 14:00 04-321 ბაკ
ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა კვალიაშვილი ავთანდილი ხუთშაბათი 11:00 419-9790829 ბაკ
საინჟინრო მათემატიკა 3 მასპინძელაშვილი ბორის ორშაბათი 13:00 01-565 ბაკ
უცხოური ენა  1 (ინგლისური) რეხვიშვილი ციცინო ხუთშაბათი 10:00 234-728-2666 ბაკ
უცხოური ენა  3 (ინგლისური) რეხვიშვილი ციცინო პარასკევს 11:00 234-728-2666 ბაკ
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი ავთანდილ ასათიანი ოთხშაბათი 18:00 775 333 2025 დოქ.
მხაზველობითი გეომეტრია (ლექცია) ნოზაძე მანანა სამშაბათი 12:00 01-408 ბაკ
მხაზველობითი გეომეტრია (პრაქტიკული) ნოზაძე მანანა სამშაბათი 13:00 01-408 ბაკ
ზოგადი ქიმია A კილასონია ნინო ორშაბათი 14:00 748-104-4962 ბაკ


