16 თებერვალი
დაწყების დრო

9:50-10:00

10:50-11:00

ფაკულტეტი

საგანი

ჯგუფები

სამშენებლო

უცხოური ენა 1, Иностранный язык для
технических специальностей - 1

1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1080,1086,1090(rus),1098

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაცია

უცხოური ენა B.1.1, Иностранный язык для
технических специальностей - 1

202010,220101,220105(rus),220139(rus),220160,220161,220162,220163,220164,220165,220166,220167,220168,2201
69,220170, 220171, 220172,220191

სამთო-გეოლოგიური

უცხოური ენა 1, Иностранный язык для
технических специальностей - 1

3001,3002,3014 (rus),3016(rus),3031,3032,3035,3036,3040

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობა

უცხოური ენა 1

152001,152020,152040,152060,152070,152080,152090,152091,152092,152093,152094,152095,

არქიტექტურა

უცხოური ენა 1

62000,62001,62002,62003,62004,62005,62006,62007,62008,62009,

ბიზნეს ტექნოლოგიები

უცხოენა B1.1, иностранный язык B1.1

111005,111006,111015,111016,111055,111063(rus),111065,111066,111067,111068,111069,111070,
111071,111072,

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები

უცხოური ენა 1

108000,108005,108006,108010,108020,108030,108031,108032,
108038,108039(rus),108040,108041,108042,108043,108050,108051,108052,108053,108060,
108066,108067,108070,108081,108082,108083,108084

11:50-12:00

12:50-13:00

ქიმია მეტალურგია

უცხოური ენა 1

4001,4030,4040,4035,4050,4060,4090,

სამთო-გეოლოგიური

უცხოური ენა 3

3901,3902,3931,3932,3935,3936,3940,3941,3942,3943,3944

სამშენებლო

უცხოური ენა 3

1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1980,

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობა

უცხოური ენა 3

151901,151902,151920,151940,151941,151970,151991,151992,151993

მთის ფაკულტეტი

უცხოური ენა 1

113011,113012,113013

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები

უცხოური ენა 3

108900,108930,108931,108932, 108933,108934,108938,108938-1,
108940,108941,108942,108943,108950,108951,108952,108953,108960,108981,108982,108983,108984,
108970,108971

13:50-14:00

14:50-15:00

15:50-16:00

სამთო-გეოლოგიური

უცხოური ენა 3

3801,3802,3810,3825,3830,3835,3855,3860,3865,3880,3890,3891,3892,3893

საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა

უცხოენა B1.1

112010,112025,112026,112027,112035,112040,112041,112042,112060,112061,112029(rus)

სამართლისა და საერთაშორისო

უცხოენა B1.1

107080(rus),107085,107086,107087,107088,107089,107050a,107050b,107050c,107050d,107050e,107050f,107050g,1
07050h,107050i,107050j,107050k,107050l,107050m,107050n,107050o,107050q,107050p

აგრარული მეცნიერებებისა და
ბიოსისტემების ინინერინინგი

უცხოენა B1.1

110000,110003,110004,110006,110012,110013,110015,110016,110017,110018,110019,110020,110023,
110035,110036,110037

ბიზნეს ტექნოლოგიები

უცხოენა B2.1

111905,111906,111915,111916,111955,111956,111965,111966,111967,111968,111969,111970,111971,
111972,111973,111963(rus)

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები

უცხოური ენა 3

108730,108731,108732,108733,108734,108736,108738,108738-1,
108740,108741,108742,108743,108750,108751,108752,108753,108781,108782,108783,108784,108700,
108760

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობა

უცხოური ენა 3

151701,151702,151703,151704,151740,151770,151790,151791,151792,151793,

16:50-17:00

18 თებერვალი
დაწყების დრო

ფაკულტეტი

საგანი

ჯგუფები

ზოგადი ქიმია, ზოგადი ქიმია A, Общая химия, ზოგადი და
არორგანული ქიმია A

1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1080,1086,1090(rus),1098

სამშენებლო
ზოგადი ქიმია
9:50-10:00
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაცია

ზოგადი ქიმია, Общая химия

სამთო-გეოლოგიური

ზოგადი ქიმია A, Общая химия

ქიმია მეტალურგია

ზოგადი ქიმია

4001,4030,4040,4035,4050,4060

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა

ზოგადი ქიმია, General Chemistry A

152001,152040,152060,152070,152046(eng)

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების
ინინერინინგი

ზოგადი ქიმია

110000,110012,110013,110023

კომპიუტერული უნარები, Компьютерные навыки
კომპიუტერის გამოყენება, შესავალი ინფ ტექნოლოგ

108000,108010,108020,108030,108031,108032,108038,108039(rus),108040,108041,108042,108043,108050,
108051,108052,108053,108060,108081,108082,108083,108084, 108070

შესავალი მონაც ბაზებში და მათი გამოყენება

108940,108941,108942,108943

10:50-11:00
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები

სამართლისა და საერთაშორისო

11:50-12:00

ბიზნეს
ტექნოლოგიები

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და
სოციალურ-მეცნიერებათა
ბიზნეს
ტექნოლოგიები
12:50-13:00

16:50-17:00

108970,108971

ელექტრონული კომერციის სისტემები

108738,108738-1

საერთაშორისო ეკონომიკა

107985,107986,107987,107988,107989

საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები

111955,111956

საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბ

111745,111746,

ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები

111757,111758

საქართველოს ისტორია და კულტურა

112025,112026,112027,112035,112040,112041,112042,112060,112061,112010

გამოყენებითი ფსიქოლოგია

112910

საქართველოს ისტორია

111015,111016

კულტურა და თანამედროვეობა

111068,111069,111070,111072
111055

ენერგიის განახლებადი წყაროები

219160,219161,219162,219163,219164,219165,219166,219167,219168,219169,219170,219171,219172

სამშენებლო

მასალათა გამძლეობა 1, Сопротивление материалов -1, მასალათა
გამძლეობის საფ,

1900,1901,1902,1903,1908,1909,1910,1911,1986,1990(rus)

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა

Прикладная механика, Strength of materials

151907(rus),151946(eng)

მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურა

2020.1.1,2020.1.2,2020.1.3

კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3

6700,6701,6702,6703,6704,6705,6706

ქალაქთმშენებლობითი კლიმატოლოგია და არქ. ფიზიკა

2020.2

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაცია

ალბათობის თეორია და მათ სტატისტიკა

219101,219102

სამთო-გეოლოგიური

Сопротивление материалов 1

3914(rus),3916(rus)

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები

ბიომექანიკა

108066,108067

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაცია

ზოგადი ელექტროტექნიკა

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა

15:50-16:00

ობიექტზე ორიენტირებული დაპრ 1 (C++/C#-ის ბაზაზე)

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაცია

ქიმია მეტალურგია

14:50-15:00

3001,3002,3014(rus),3016(rus),3035,3036,3040

ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა

არქიტექტურა

13:50-14:00

1780
1880
1980
220139(rus),220160,220161,220162,220163,220164,220165,220166,220167,220168,220169,220170, 220171,
220172,220191

ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის საფუძვლები

219191
4901,4902,4930,4930a,4950
151901,151902,151940,151941,151960,151970,151980,151981

არქიტექტურა

დამატებით კრედიტიანი სტუდენტები მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურა, კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3, კონსტრ არქიტექტ 1, კონსტრუქციები
არქიტექტურაში 2, ქალაქმშენებლობითი კლიმატოლოგია და არქ ფიზიკა, არქიტექტურული ფიზიკა-შენობების ენერგ ეფექტ,კლიმატოლოგია, ინსოლაცია, არქიტექტ ფიზიკა
განათება აკუსტიკა,

საერთაშორისო სამართლი,
ბიზნეს ტექნოლოგიები,
საინჟინრო ეკონ და მედია ტექნ,

დამატებით კრედიტიანი სტუდენტები საქართველოს ისტორია და კულ , კულტურა და თანამედროვეობა, სოციოლოგია, საერთაშორისო ეკონომიკა, ფირმის ეკონომიკა,
ფინანსების საფუძვლები, ბიზნეს ეკონომიკა, გამოყენებითი ფსიქოლოგია, საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში, საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები,
ფინანსური აღრიცხვა, ევროკავშირის ინსტიტუტები და პოლიტიკა, ბიზნესის საფუძვლები, ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა, ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის
საფუძვლები, საბანკო საქმის საფუძვლები

ყველა ფაკულტეტის დამატებით კრედიტიანი სტუდენტები ზოგადი ქიმია, მასალათა გამძლეობა, ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის საფუძვლები, გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები, ენერგიის განახლებადი
წყაროები, ტელეტრაფიკის თეორია, ენერგეტიკული ელექტრონიკა, ჰიდროენერგ დანადგარ ენერგ განახლ ტექნოლოგიები, ჰიდროელექტრ სადგურების ჰიდროენერგ და ჰიდნრომექ მოწყობ, თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნ 2,
ზოგადი ელექტრონიკა, ელექტროტექნიკური მასალები, ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები

დამატებით კრედიტიანი სტუდენტები შესავალი მონაც ბაზ და მათი გამოყ-Access, ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე), კომპიუტერული უნარები,
ბიომექანიკა, ალგორითმიზაციისა და დაპროგრ საფუძვლები, დაპროგრამების საფუძვლები, ელექტრონული კომერციის სისტემები, matlab, კომპ არქიტექტ და ორგან საფუძვ,
მონაცემთ სტრუქტ და დაპროგრ 1, ობიექტზე ორიენტ დაპროგრ (Java-ს ბაზაზე), ობიექტზე ორიენტ დაპროგრ და აპლიკაციები (Java-ს ბაზაზე), შესავალი ინფორმაციულ ტექნ,

22 თებერვალი
დაწყების დრო

ფაკულტეტი
სამშენებლო

9:50-10:00

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაცია

საგანი
საინჟინრო მათემატიკა 1,
Инженерная математика 1

220101,220105(rus),220139(rus),220160,220161,220162,220163,220164,220165,220166,
220167,220168,220169,220170, 220171, 220172,220191

სამთო-გეოლოგიური

წრფივი ალგებრისა და კალკულუსის
ელემენტები, Инженерная математика 1

3001,3002,3014 (rus),3016(rus),3031,3032,3035,3036,3040

საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1

112040, 112041, 112042

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები

საინჟინრო მათემატიკა 1,
Инженерная математика 1,
მათ ანალიზი 1

108000,108010,108020,108030,108031,108032,108038,108039(rus),108040,108041,108042,
108043,108050,108051,108052,108053,108060,108066,108067,108070,108081,108082,
108083,108084

წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი,
საინჟნრო მათ 1

110015,110016,110017,110018,110023

11:50-12:00
აგრარული მეცნიერებებისა და
ბიოსისტემების ინინერინინგი

საინჟინრო მათემატიკა 3

110923

სამთო-გეოლოგიური

ალბათობის თეორია და მათ სტატისტიკა

3931,3932

ბიზნეს ტექნოლოგიები

ალბათობის თეორია და მათ სტატისტიკა,

111955,111956

საინჟინრო მათ 3.2, დისკრეტული მათ,
საინჟინრო მათ 3, მათ ანალიზი 3.1,
Инженерная матем 3

108900,108910,108920,108930,108931,108932,108933,108934,108938,1089381,108940,108941,108942,108943,108950,108951,108952,108953,108960,108981,108982,
108983,108984,108939(rus),108966,108967,108970,108971

მთის ფაკულტეტი

ბიზნესის საფუძვლები

113013

სამართლისა დასაერთაშორისო

კულტურა და თანამედროვეობა

107085,107086,107087

ფინანსების საფუძვლები

111965,111966,111967,111968,111969,111970,111971,111972,111973

საბანკო საქმის საფუძვლები

111955,111956

ფინანსური აღრიცხვა

111865,111866,111867,111868,111869,111870,111871,111872,111873,111874,111875,111876,111877

ფინანსების საფუძვლები

112940,112941,112942

ფირმის ეკონომიკა

112840,112841,112842

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები
13:50-14:00

ბიზნეს
ტექნოლოგიები
15:50-16:00
საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა

17:50-18:00

ჯგუფები
1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1080,1086,1090(rus),

სოციოლოგია

112060,112061

ქიმია მეტალურგია

წრფივი ალგებრისა და კალკულუსის
ელემენტები, უმაღლესი მათ საფ

4001,4030,4040,4035,4050,4060,4090,

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობა

საინჟინრო მათემატიკა 1,
მათემატიკა ეკონომისტები 1

152001,152020,152040,152060,152070,152080,152090,152091,152092,152093,152094,152095,

არქიტექტურა

წრფივი ალგებრისა და კალკ ელემ
Элементы линейной алгебры и калкулуса

62000,62001,62002,62003,62004,62005,62006,62007,62008(rus),62009,

ბიზნეს
ტექნოლოგიები

მათემატიკა ეკონომ და ბიზნესი 1,
Математика в экономике и бизнесе 1

111055,111063(rus),111065,111066,111067,111068,111069,111070,111071,111072,

24 თებერვალი
დაწყების დრო
9:50-10:00

10:50-11:00

ფაკულტეტი

საგანი

ჯგუფები

სამშენებლო

უცხოური ენა 3

1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1730,1731,1732,1733,1745,1746,1750,1751,1752,1765,1770,1775,1780

ქიმია მეტალურგია

უცხოური ენა 3

4990,4990a,4901,4902,4950,4960,4935,4935a,4935b,4940

სამშენებლო

უცხოური ენა 3

1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1880

სამთო-გეოლოგიური

უცხოური ენა 3

3701,3702,3710,3725,3730,3735,3755,3760,3765,3780,3790,3791,3793

არქიტექტურა

არქიტექტურული ფიზიკა-შენობების ენერგ
ეფექტ,კლიმატოლოგია, ინსოლაცია

6700,6701,6702,6703,6704,6705,6706

სამართლისა და საერთაშორისო

უცხოური ენა B2.1

107950a,107950b,107950c,107950d,107950e,107950f,107950g,107950h,107950i,107950j,107950k,107950l,
107950m,107950n,107950o,107950p,107980(rus),107985,107986,107987,107988,107989

საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და
სოციალურ-მეცნიერებათა

უცხოური ენა B2.1

112910,112935,112929(rus),112960,112961,112940,112941,112942,112925,112926

ინფორმატიკისა და მართვის
სისტემები

უცხოური ენა 3

108830,108831,108832,108833,108834,108838,1088381,108840,108841,108842,108843,108850,108851,108852,108853,108881,108882,108883,108884,108800,108860

აგრარული მეცნიერებებისა და
ბიოსისტემების ინინერინინგი

უცხოური ენა B2.1

110900,110912,110913,110935,110936,110937

დიზაინის სკოლა

General Physics

9101 , 9102

სამშენებლო

11:50-12:00

12:50-13:00

13:50-14:00

14:50-15:00

ზოგადი ფიზიკა A, ზოგადი ფიზიკა 1, Физика 1.1

1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1080,1086,1090(rus)

ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაცია

ზოგადი ფიზიკა A, ზოგადი ფიზიკა 1, Физика 1.1

202010,220101,220105(rus),220139(rus),220160,220161,220162,220163,220164,220165,220166,220167,220168,
220169,220170, 220171, 220172,220191

სამთო-გეოლოგიური

ზოგადი ფიზიკა A, Физика 1.1

3001,3002,3014 (rus),3016(rus),3031,3032,3035,3036,3040

ქიმია მეტალურგია

ზოგადი ფიზიკა, ზოგადი ფიზიკა A

4001,4030,4040,4050,4060,4090,

სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობა

ზოგადი ფიზიკა 1, General physics

152001,152040,152046(eng),152060,152070,152080

ფიზიკა 1, ფიზიკა 1 A, GENeral physic 1,
ფიზიკა 1.1, ფიზიკა A

108010,108020,108058(eng),108066,108067,108068(eng),108070

ინფორმატიკისა და მართვის
სისტემები

აგრარული მეცნიერებებისა და
ბიოსისტემების ინინერინინგი

15:50-16:00

16:50-17:00

ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის

ინფორმატიკისა და მართვის
სისტემები

ფიზიკა 3.1

108970, 108971

თეორიული ფიზიკა 1

108870,108871,108872,108873

ზოგადი ფიზიკა 1, phycics C,
ზოგადი ფიზიკა 3, ზოგადი ფიზიკა 3 A

108905,108906,108910,108920,108966,108967,108968(eng)

შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში 2

110906

ზოგადი ფიზიკა, ზოგადი ფიზიკა A

110015,110016,110017,110018,110023

გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

219160,219161,219162,219163,219164,219165,219166,219167,219168,219169,219170,219171,219172

ელექტრული წრედების ანალიზი 2

219101,219102,

ენერგეტიკული ელექტრონიკა

218160,218161,218162,218163,218164,218165,218166,218167,218168,218169,218170,218171,218172,218173

ტელეტრაფიკის თეორია

218101,218102,218103,218104

დაპროგრამების საფუძვლები,
ალგორით და დაპრ საფ, Algorithmization Fundamentals
and Programming Elements

108000,108010,108020,108030,108031,108032,108038,108040,108041,108042,108043,108050,108051,108052,
108058(eng),108053,108060,108070,108081,108082,108083,108084

ყველა ფაკულტეტის დამატებით კრედიტიანი სტუდენტები უცხოური ენა, ფიზიკა

26 თებერვალი
დაწყების დრო

10:50-11:00

ფაკულტეტი

საგანი

ჯგუფები

საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა

ბიზნესის ეკონომიკა

112940,112941,112942

საერთაშორისო ეკონომიკა

112840,112841,112842

არქიტექტურა

კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1

61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806

ალბათობის თეოროია და გამოყენ სტატისტიკა

1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919

საინჟინრო მათ 3, Инженерная математика 3

1980, 1986, 1990(rus)

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა

ალბათობის თეორია და მათ სტატისტიკა,
საინჟინრო მათ 3, Инженерная математика 3

151901,151902,151907(rus),151940,151941,151960,151970,151991,151992,151993,151980,151981

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის

საინჟინრო მათ 3,
Инженерная математика 3

219101,219102,219160,219161,219162,219163,219164,219165,219166,219167,219168,219169,219170,219171,219172,219
191,219139(rus)

სამართლისა და საერთაშორისო

კულტურა და თანამედროვეობა

107088,107089,107050a,107050b,107050c,107050d,107050e,107050f,107050g,107050h,107050i,107050j,
107050k,107050l,107050m,107050n,107050o,107050q,107050p

სამშენებლო
12:50-13:00

14:50-15:00

16:50-17:00

ყველა ფაკულტეტის დამატებით კრედიტიანი სტუდენტები მათემატიკა

