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საკურსო პროექტების დაცვა 
     კურსი  II  Курс  
 „ინტერიერის გეგმარებითი და მხატვრულ–დეკორატიული ფორმირება“  

                                                                                

ჯგუფი 6600   -------- 9ივლისი 
ჯგუფი   6601 –––––– 9ივლისი   

 

ჯგუფი   6602 –––––– 9 ივლისი   
ჯგუფი   6603 –––––– 9 ივლისი   
ჯგუფი   6604 –––––– 9 ივლისი   
ჯგუფი   6605 –––––– 9ივლისი   
ჯგუფი  6606  –––––– 9 ივლისი   
ჯგუფი   6607–––––– 9 ივლისი   
 

 
11  სთ.         414 ც       
   
 
 
 
 

 
Группа   6608    –––––  10 июля    11–12  ч  
404 ц  после 12-00 ч, студенты не 
принемаются    

   დამატებითი  
კურსი  II  Курс 

  23 ივლისი    11-13 00 სთ     აუდიტორია 414 ც 
  24  Июля       11-12 00  ч.       Аудитория    414 ц 

после 12-00 ч, студенты не принемаются    
 
 

III     კურსი 
„საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება“ და  
„სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება“    
  ჯგუფი 65310       –-––––---–       10 ივლისი   11 00  სთ    305 ც 
ჯგუფი 65311       –-––––---–       10 ივლისი   12 00  სთ    405ც 
ჯგუფი 65312       –-––––---–       10 ივლისი   1300  სთ    30505 ც      
 
“ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში“ 
ჯგუფი   65310        –---------–     10 ივლისი  11 00  სთ     403 ც  
ჯგუფი   65311        –---------–     10 ივლისი   12 00  სთ    403ც 
ჯგუფი   65312        –---------–     10 ივლისი     13 00  სთ   403 ც  
 
„ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში“  
 ჯგუფი   65310       –----------–    11ივლისი    11 00  სთ     303 ც  
ჯგუფი   65311        –----------–    11 ივლისი   11 00  სთ     303 ც 
ჯგუფი   65312        –----------–    11 ივლისი   11 00  სთ     303ც  
,,ფერთმცოდნეობა“  ––––––––   10   ივლისი    11 00  სთ   310 ც  
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                                                    IV     კურსი Курс 
„საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება“ და  
„სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება“    
 ჯგუფი   64313      –--------–   9  ივლისი  11 00  სთ      414ც  
ჯგუფი   64314      –--------–   9  ივლისი  12 00  სთ      414ც 
ჯგუფი   64315      –--------–   9 ივლისი  13 00  სთ      414ც    
ჯგუფი     64413       –––––––––   10 ივლისი   12     სთ        414ც 
 
 «Проектирование интерьера общественных зданий» и 

«Проектирование интерьера промышленных зданий» 
Группа 64316        -----------    10 июля   12ч    Аудитория 304ц 
                                                
    
“ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში“ 
ჯგუფი   6413      –--------–   10   ივლისი   14 00  სთ     318 ც  
ჯგუფი   64314      –--------–   10   ივლისი   15 00  სთ     318 ც 
ჯგუფი   64315      –--------–   10   ივლისი   16 00  სთ     318 ც 
 
„Этнические и тематические стили в интерьере“  
Группа 64316       -----------    10 июля   12 ч    Аудитория 304 ц 
„ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში“  
ჯგუფი   64313      –--------–    11 ივლისი   1000  სთ       303 ც 
ჯგუფი   64314      –--------–    11 ივლისი  10 00 სთ       303 ც 
ჯგუფი   64315      –--------–    11 ივლისი   000  სთ       303 ც 
,,ფერთმცოდნეობა“  –––––    10   ივლისი   1000  სთ      310ც  

 

დამატებითი  
III     და   IV    კურსი  Курс 
„საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება“ და 
„სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება“            
 21 ივლისი        11 00 სთ             414 ც 
 
“ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში“ 
 26 ივლისი        12 00 სთ             414 ც 
 
„ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში“  
 25 ივლისი        10 00 სთ             303 ც 
 

„Этнические и тематические стили в интерьере“  
Группа 64316        -----------   24 июля   11 -12ч    Аудитория 304 ц  
                                                                     после 12-00 ч, студенты не принемаются    
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«Проектирование интерьера общественных зданий» и 
«Проектирование интерьера промышленных зданий» 
Группа 64316        -----------    24 июля   11 -12ч    Аудитория 414ц 

                                                                      после 12-00 ч, студенты не принемаются    

 
საგამოცდო ცხრილი (თეორია) 

III     კურსი                                                                         
                                                         აუდიტორია 

„ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში“–  10 ივლისი  11–13სთ     414 ც        
„მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში“ –   10 ივლისი 13-15 სთ  305ც 
,,ფერთმცოდნეობა“                                  –––– 12    ივლისი 11სთ.      310ც13ს31             

 IV     კურსი Курс                                                                      
„ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში“–  10 ივლისი 14–16 სთ      403ც        
„მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში“  –  10 ივლისი 13–15 სთ  305ც  
,,ფერთმცოდნეობა“                                            12ივლისი 112 სთ      310 ც 
„Этнические и тематические стили в интерьере“– 10 июля  16–17ч   304 ц                 

დამატებითი  
III     კურსი                                                                      

„ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში“ – 26 ივლისი 12 00  სთ  414 ც        
„მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში“   – 24 ივლისი 13–15 სთ  305ც 
,,ფერთმცოდნეობა“   III  და IV  კურსი“       2522 ივლისი 11სთ–  310ც111 00                    

 IV     კურსი  Курс                                                                    
„ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში“ – 26 ივლისი 12 00 სთ   403 ც        
„მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში“   – 24 ივლისი 13–15  სთ  305 ც 
„Этнические и тематические стили в интерьере“– 24июля   13–15ч   304 ц 

                  
 


