
სწავლების წელი და 
პროგრამა

ID ვიცი სასწავლო კურსი კრ პედაგოგი ზუმი ID დღე საათი

ბაკალავრიატი 21-206 საინჟინრო მათემატიკა 2 5 მასპინძელაშვილი ბორის 575-392-7527 ოთხშაბათი 13:00
ბაკალავრიატი 21-220 ზოგადი ფიზიკა B (ლექცია) 4 დარეჯან ხოჭოლავა 260-760-9454 ხუთშაბათს 14:00
ბაკალავრიატი ზოგადი ფიზიკა B (ლაბორატორია) 4 დარეჯან ხოჭოლავა 260-760-9454 ხუთშაბათს 17:00
ბაკალავრიატი 21-3649 გეოდეზია 2 3 მათიაშვილი ნოდარ დეპარტამენტი შაბათი 12:00
ბაკალავრიატი 21-1449 თეორიული მექანიკა - სტატიკა 5 ჯიქიძე ლევან 01-604 ოთხშაბათი 15:00 /17:00
ბაკალავრიატი 21-1417 სამშენებლო ხაზვა 4 ბეგიაშვილი მზია 01-564. ორშაბათი 16:00
ბაკალავრიატი 21-7356 ინგლისური ენა 2 5 ქარდავა ნელი 302-520-8497 პარასკევი 13:00
ბაკალავრიატი 21-6696 ინგლისური ენა-4 5 ქაედავა ნელი 302-520-8497 შაბათი 13:00

ბაკალავრიატი 21-380
არჩევითი  ჰუმანიტარული საქართველოს 
ისტორია

3 ასლამაზიშვილი ლამარა 539-235-1787 პარასკევი 17:00

ბაკალავრიატი 21-4188 მასალათა გამძლეობა 2 (ლექცია) 4 გიორგობიანი რუსუდანი 929-229-0288 შაბათი 13:00
ბაკალავრიატი 21-4188 მასალათა გამძლეობა 2 (საკურსო) 4 გიორგობიანი რუსუდანი 929-229-0288 შაბათი 14:00
ბაკალავრიატი 21-3062 ფუძე საძირკვლები 3 არეშიძე ნინა 01-513ა ხუთშაბათი 13:00
ბაკალავრიატი 21-2809 საშენი მასალები 2  3 გოცაძე დალი 01-305 ორშაბათი 14:00
ბაკალავრიატი 21-1455 სამშენებლო მექანიკა 1 3 კაკუტაშვილი იოსები 01-545 სამშაბათი 10:00

ბაკალავრიატი 21-1504
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების 
კომპიუტერული გაანგარიშება

3 კვაჭაძე თამარი 330-288-5192 ხუთშაბათი 15:00

ბაკალავრიატი 21-6782 ზოგადი ჰიდრავლიკა 4 გოგოლაძე ავთანდილი 202-737-1364 სამშაბათი 17:00
ბაკალავრიატი 21-6783 ჰიდროლოგიის საფუძვლები  3 კოდუა მანონი 778-492-9569 ხუთშაბათი 15:00
ბაკალავრიატი 21-6784 რიცხვითი მეთოდები 3 კუბლაშვილი მურმანი 819-720-2819 სამშაბათი 18:00
ბაკალავრიატი 21-4540 შენობა-ნაგებობებათა არქიტექტურა 3 ფირცხალაიშვილი ვახტანგ 01-305ც ოთხშაბათი 11:00
ბაკალავრიატი 21-6780 ლითონის კონსტრუქციები 5 ესაძე სერგო 01-524 სამშაბათი 11:00
ბაკალავრიატი 21-6788 რკინაბეტონის და ქვის კონსტრუქციები 5 კახიანი ლია 01-520 პარასკევი 14:00

ბაკალავრიატი 21-682
საინჟინრო უსაფრთხოების  საფუძვლები 
მშენებლობაში

4 რაზმაძე ნანა 879-569-0171 პარასკევი 13:00

ბაკალავრიატი 21-3070
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და 
კონტრაქტები

3 ბოგვერაძე ლებან 484-711-3056 ორშაბათი 13;00

ბაკალავრიატი 21-6790 ბიზნესის წარმოების პრინციპები 3 ძოწენიძე მედეა 562-507-2898 სამშაბათი 13:00

ბაკალავრიატი 21-3071
წყალმომარაგებისა და წყალარინების 
საფუძვლები

3 ხატიური ხათუნა 963-732-3991 სამშაბათი 13:00

ბაკალავრიატი 21-3067 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა 3 მეფარიშვილი ნაზი 965-848-8966 სამშაბათი 19.00

ბაკალავრიატი 21-3368
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას

3 ირემაშვილი ხვიჩა 551-345-3012 ხუთშაბათი 10:00
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ბაკალავრიატი 21-3069
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური 
ექსპერტიზის საფუძვლები

3 მეტრეველი გელა 430-435-2368 ორშაბათი 17:00

ბაკალავრიატი 21-1492
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების 
მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია

5 დალაქიშვილი გიორგი 850-824-2485 სამშაბათი 19:00

ბაკალავრიატი 21-4137 წყლის ეკოლოგია 5 კონსტანტინე ბზიავა 865-775-0498 ოთხშაბათი 14.00
ბაკალავრიატი 21-4995 Металлические конструкции 5 სანიკიძე მამუკა 6,861,039,845 ოთხშაბათი 18:00

ბაკალავრიატი 21-5214
კომპიუტერული სისტემები და 
გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2

3 კუბლაშილი მირიანი 860-325-0986 შაბათი 13:00

ბაკალავრიატი 21-8071 მშენებლობის ეკონომიკა 5 ქრისტესიაშვილი ელინა 453-087-2832 სამშაბათი 12:00
ბაკალავრიატი 21-8201 თეორიული მექანიკის კურსი 5 კვიციანი ტარიელი 930-837-8176 შაბათი 13:00
ბაკალავრიატი 21-2803 მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა 5 ქრისტესიაშვილი ლეილა 537-205-8009 სამშაბათი 12:00
ბაკალავრიატი 21-449 მენეჯმენტის საფუძვლები 5 ყურაშვილი გუგული 828-977-0781 პარასკევი 13:00
ბაკალავრიატი 21-8278 სტატისტიკის საფუძვლები 3 ქრისტესიაშვილი ლეილა 537-205-8009 ოთხშაბათი 12:00
ბაკალავრიატი 21-2785 საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები 4 ბაქრაძე მურმანი 8,239,368,901 ოთხშაბათი 12:00
ბაკალავრიატი 21-1210 კალკულუს T2 7 მასპინძელაშვილი ბორის 575-392-7527 ოთხშაბათი 13:00
ბაკალავრიატი 21-1183 ფიზიკა 1.1 6 წულუკიძე მანანა 990-057-1388 ხუთშაბათს 15:00

მაგისტრატურა 21-6825 ფერდოს მდგრადობა და გამაგრებითი 
საინჟინრო ღონისძიებები 5 კვიციანი ტარიელი 930-837-8176 შაბათი 15:00

მაგისტრატურა 21-3181 მშენებლობის ექსპერტიზა 5 მეტრეველი გელა 430-435-2368 ორშაბათი 18:00

მაგისტრატურა 21-6865
საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის 
საფუძვლები

5 წიქარიშვილი მალხაზი 8,723,350,729 პარასკევი 10:00

მაგისტრატურა 21-3180 მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით 5 ყიფიანი გელა 01-530 ორშაბათი 11:00

მაგისტრატურა 21-6843 ავტომატიზებული სისტემები საგზაო 
მშენებლობაში 5 ჩუბინიძე გიორგი 294-565-7243 ხუთშაბათი 16:00

მაგისტრატურა 21-4405 დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა 5 მაისურაძე ბორისი 01-676 ხუთშაბათი 15:00
მაგისტრატურა 21-7258  რისკ მენეჯმენტი მშენებლობაში 5 ხოფერია გრიგოლ 484-837-9719 სამშაბათი       12:00

დოქტორანტურა 21-6888 ანტისეისმური პასიური და აქტიური 
სისტემები მშენებლობაში 5 ჭანტურია მაია 599-289-017 ხუთშაბათი 20:00

დოქტორანტურა 21-6609 ნაპირდამცავი საინჟინრო ნაგებობების 
მშენებლობა 5 საყვარელიძე ამირან 591 115 252 ორშაბათი  12:00

დოქტორანტურა 21-6614 სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის 
თანამედროვე მეთოდები 5 წიქარიშვილი მალხაზ 599 730 215 პარასკევი  22:00

დოქტორანტურა 21-7012 მაღლივი შენობა-ნაგებობების 
მშენებლობის თავისებურებანი 5 ლებანიძე ალექსანდრე  599 291 966 ოთხშაბათი 19:00

დოქტორანტურა 21-3178 სივრცითი კონსტრუქციების მდგრადობა 5 ჯანყარაშვილი დავითი 559 332 064 ხუთშაბათი 17:00
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დოქტორანტურა 21-6894
სტრუქტურულ-კომპოზიციური და 
ტექნოლოგიური თავისებურებანი 
მშენებლობაში

5 ჟღენტი მალხაზ 01-325 ორშაბათი 15:00








