
 

 

N601 დეპარტამენტი 

დოქტორანტების  სემინარების და კოლოკვიუმების  განრიგი 2019–2020 ს.წ. თებ. 

 
N 

 
რიცხვი/ 

დღე/დრო/ 
აუდიტორია 

 

 
დოქტორანტის 
გვარი,სახელი 

 
 

ხელმძღვანელი, 
თანახელმძღვანელი 

კომისიის 
წევრები 

 
1 

3 თებ. 
ორშაბათი 
12:00 
405 (ან 403) 

 
ხელაძე გვანცა 
 

პროფ. თ.მახარაშვილი 
 

1. ასოც.პრ. მ.მაისურაძე
2.  სრ.პროფ.თ.მახარაშვილი 
3.  მოწვ.ასოც.პრ.მ.ჯავახიშვილი 
4.  მოწვ.პროფ.მ.ბოლქვაძე,  
5. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა,  
6. ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი 

 
2 

3 თებ. 
ორშაბათი 
13:00, 14:00 
405 

 
სოსელია სოფიო 

ასოც.პროფ.მ.ფოჩხუა, 
ასოც.პროფ. 
გ.წანაწყენიშვილი 
 

1. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა
2.  ასოც.პროფ. გ.წანაწყენიშვილი   
3. ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი   
4. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე   
5.  მოწვ.ასოც.პროფ. მ.ჯავახიშვილი   
6. მოწვ.პროფ. ნ. ჩხეიძე   
7.  ასოც.პროფ. ი.მურღულია 

 
3 

3 თებ. 
ორშაბათი 
15:00, 16:00 
405 

 
ორდინიძე ნანა 

ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა, 
ასოც.პროფ. 
გ.წანაწყენიშვილი 
 

1. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა
2.  ასოც.პროფ. გ.წანაწყენიშვილი 
3.  ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი  
4. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე 
5.   მოწვ.ასოც.პროფ. მ.ჯავახიშვილი 
6.  მოწვ.პროფ. ნ. ჩხეიძე  
7.  ასოც.პროფ. ი.მურღულია 



 
4 

4 თებ. 
სამშაბათი 
11:00, 12:00 
405 

 
უგულავა თეა ასოც.პროფ. 

ი.მურღულია 
 

1. ასოც.პროფ. ი.მურღულია
2.  ასოც.პროფ.დ.ბოსტანაშვილი  
3.  ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა   
4. ასოც.პროფ. მ.მელქაძე  
5.  მოწვ.ასოც.პროფ.მ.ჯავახიშვილი   
6. მოწვ.პროფ. ნ. ჩხეიძე, 

 
5 

4 თებ. 
სამშაბათი 
13:00, 14:00 
405 

 
ფრანგიშვილი  
ვიტალი 

პროფ. გ.სალუქვაძე 
 

1. პროფ. გ.სალუქვაძე
2. პროფ. ნ.იმნაძე  
3. ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი 
4. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა 
5. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე,  
6. მოწვ.პროფ. ნ. ჩხეიძე    
7. სოც.პროფ. ი.მურღულია           

 
  

 
6 

4 თებ. 
სამშაბათი 
15:00,  
405 

 
ახვლედიანი დავითი პროფ. გ.სალუქვაძე 

 

1. პროფ. გ.სალუქვაძე  
2.   პროფ. ნ.იმნაძე  
3.  ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი 
4. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა 
5. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე,  
6. მოწვ.პროფ. ნ. ჩხეიძე    
7. სოც.პროფ. ი.მურღულია    

       

 
 
7 

6 თებ. 
ხუთშაბათი 
11:00, 12:00 
405 

 
მჭედლიშვილი ოთარი ასოც.პროფ. 

მ.ფოჩხუა 

1. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა
2.  პროფ. ნ.იმნაძე  
3. ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი  
4. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე  
5.   მოწვ.ასოც.პრ.მ.ჯავახიშვილი 
6. პროფ. ო.ნახუცრიშვილი  
7.  ასოც.პროფ. ი.მურღულია 

 



 
8 

6 თებ. 
ხუთშაბათი 
13:00, 14:00 
405 

 
მანჯავიძე ნინო ასოც.პროფ. 

მ.ფოჩხუა 

1. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა
2.  ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი  
3.  მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე  
4.   მოწვ.ასოც.პრ.მ.ჯავახიშვილი  
5.  ასოც.პროფ. მ.მელქაძე  
6.  ასოც.პროფ. ი.მურღულია,  

 
9 

6 თებ. 
ხუთშაბათი 
15:00,  
405 

 
ვარდიაშვილი ნათია ასოც.პროფ. 

ი.მურღულია 
 

1. ასოც.პროფ. ი.მურღულია
2.  ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი 
3. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა   
4. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე   
5. მოწვ.ასოც.პრ. მ.ჯავახიშვილი   
6. მოწვ.პროფ. ნ. ჩხეიძე, 

 
 
10 

7 თებ. 
პარასკევი 
11:00, 12:00 
405 

 
ოსტაპენკო ნინა მოწვ.პრ. მ.ბოლქვაძე 

1. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე  
2. ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა   
3. ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი   
4. მოწვ.ასოც.პრ. მ.ჯავახიშვილი   
5. მოწვ.პროფ. ნ.ჩხეიძე    
6. ასოც.პროფ. ი.მურღულია, 

 
11 

7 თებ. 
პარასკევი 
13:00, 14:00 
405 

 
ქამუშაძე  ირაკლი სრ.პროფ. ნ.იმნაძე 

1. პროფ. ნ.იმნაძე  
2.   ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა   
3. ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი   
4. მოწვ.პროფ. მ.ბოლქვაძე   
5. მოწვ.ასოც.პრ. მ.ჯავახიშვილი   
6. ასოც.პროფ. მ.მელქაძე, 

 


