
 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

 
   1.      საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის 

ტექნიკური ექსპერტიზის სექცია 

 

22 ივნისი, 16:00 საათი, I კორპუსი, 

IV სართული, აუდ. 420  

  2.      სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის 

სექცია 

 

19 ივნისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 

V სართული, აუდ. 521 

  3.      სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის 

ტექნოლოგიებისა და საშენი მასალების სექცია 

 

25-26 ივნისი, 15:00 საათი, I 

კორპუსი, V სართული, აუდ. 532 

  4.      ჰიდროინჟინერიის სექცია 

 

27 ივნისი, 13:00 საათი, I კორპუსი, 

II სართული, აუდ. 222ა 

 
  5.      წყალმომარაგების, წყალარინების, 

თბოაირმომარაგებისა და შენობათა საინჟინრო 

აღჭურვის სექცია 

 

18 ივნისი, 15:00 საათი, I კორპუსი, 

II სართული, აუდ. 209 

  6.      მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების 

სექცია 

18 ივნისი, 15:00 საათი, I კორპუსი, 

V სართული, აუდ. 501 

 
 7.      მშენებლობის ეკონომიკის სექცია 

 

25 ივნისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 

IV სართული, აუდ. 406 

 

8. სამშენებლო მანქანების  სექცია  20 ივნისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 

IV სართული, აუდ. 401 

 
  



ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

    9. თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის 

სექცია 

 

25 ივნისი, 11:00 საათი, VIII 

კორპუსი, საკონფერენციო 

დარბაზი. 

10. ჰიდროენერგეტიკისა და მაგისტრალური 

სამილსადენო სისტემების სექცია 

22 ივნისი, 15:00 საათი, VIII 

კორპუსი, I სართული, აუდ. 123 

 11.    
  

საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათა 

მენეჯმენტის სექცია 

 

23 ივნისი, 12:00 საათი, VIII 

კორპუსი, საკონფერენციო 

დარბაზი. 

 12.    
  

ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის 

სექცია 

21 ივნისი, 11:00 საათი, VIII 

კორპუსი, VIII სართული, აუდ.820 

 13.    
  

ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის სექცია 

 

26 ივნისი, 11:00 საათი, VIII 

კორპუსი, III სართული, აუდ. 304 

 14.    
  

ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების სექცია 

 

20 ივნისი, 10:00 საათი, VIII 

კორპუსი, VII სართული, აუდ.708 

 15.    
  

რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის სექცია 

 

20 ივნისი, 15:00 საათი, VIII 

კორპუსი, IX სართული, აუდ.911 

 16.    
  

ტელეკომუნიკაციის სექცია 

 

21 ივნისი, 15:00 საათი, VIII 

კორპუსი, VI სართული, აუდ. 504 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

 17.    
  

საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის 

სექცია 

22 ივნისი, 13:00 საათი, III 

კორპუსი, II სართული, აუდ. 239 

 18.    
  

გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია 

 

20 ივნისი,  12:00 საათი, III 

კორპუსი, III სართული, აუდ. 432 

 19.    
  

ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სექცია 

 

28 ივნისი, 12:00 საათი, III 

კორპუსი, IV სართული, აუდ. 428 

 20.    
  

შრომის უსაფრთხოების და საგანგებო 

სიტუაციების  სექცია 

21 ივნისი, 14:00 საათი, III 

კორპუსი, II სართული, აუდ. 209 

 21.    
  

სამთო ტექნოლოგიების სექცია 

 

19 ივნისი, 14:00 საათი, III 

კორპუსი, II სართული, აუდ. 326 

  



ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

22.      ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების 

სექცია 

 

26 ივნისი, 13:00 საათი, II კორპუსი, III 

სართული, კომპიუტერული ცენტრი 

23.      მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და 

ლითონების დამუშავების სექცია 

 

27 ივნისი, 12:00 საათი, II კორპუსი, III 

სართული, კომპიუტერული ცენტრი 

24.      ფარმაციის სექცია 

 

22 ივნისი, 12:00 საათი, II კორპუსი, III 

სართული, კომპიუტერული ცენტრი 

25.      გარემოს ინჟინერიის და უსაფრთხოების სექცია 

 

20 ივნისი, 12:00 საათი, II კორპუსი, VI 

სართული, 601აუდ. 

26.      ქიმიის სექცია 

 

20 ივნისი, 12:00 საათი, II კორპუსი, III 

სართული, კომპიუტერული ცენტრი 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

 27.      საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და 

მექატრონიკის სექცია 

 

არ არიან რეგისტრირებული 

მონაწილეები 

28.      მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო 

ტექნოლოგიების სექცია 

19 ივნისი, 13:00 საათი, I კორპუსი, VI 

სართული, 625აუდ. 

29.      პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის 

ტექნოლოგიების სექცია 

 

22 ივნისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, VII 

სართული, აუდ. 709 

 30.      საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის 

სექცია 

 

28 ივნისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, V 

სართული, აუდ. 538ა 

 31.      კვების ინდუსტრიის სექცია 

 

26 ივნისი, 14:00 საათი, I კორპუსი, VI 

სართული, აუდ. 665 

 32.      ლოჯისტიკის სექცია 

 

26 ივნისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, VI 

სართული, აუდ. 651 

 33.      ტრანსპორტისა და მანქანათმშენებლობის  

მენეჯმენტის სექცია 

 

19 ივნისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, VI 

სართული, აუდ. 613 

 34.      საავტომობილო ტრანსპორტის სექცია 

 

20 ივნისი, 13:00 საათი, I კორპუსი, V 

სართული, აუდ. 556 

35.      სარკინიგზო ტრანსპორტის სექცია 

 

21 ივნისი, 15:00 საათი, I კორპუსი, IV 

სართული, აუდ. 444 

36.      საგზაო სექცია 

 

29 ივნისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, VII 

სართული, აუდ. 709 ბ. 



არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

 37.      არქიტექტურისა და ურბანისტიკის სექცია 

 

20-21-22  ივნისი, 12:00 საათი I კორპუსი, 

IV სართული, აუდ. 305 

 

 38.      ინტერიერისა და დიზაინის სექცია 

(ლარისა ჩიგოგოძე-595587736) 

(თინიკო ჩიგოგიძე-6028) 

27ივნისი, 15:00 საათი, I კორპუსი, III 

სართული, აუდ. 305c 

 39.      არქიტექტურის საფუძვლების სექცია 

(მაია გოგოლაძე-599265675) 

22 ივნისი, 14:00 საათი, I კორპუსი, IV 

სართული, აუდ.403с 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

 40.      სამართლის სექცია 

 

19 ივნისი, 12:00 საათი, VI კორპუსი, IX 

სართული, აუდ. 915ა 

 41.      საერთაშორისო ურთიერთობების სექცია 

 

19 ივნისი, 12:00 საათი, VI კორპუსი, 

VI სართული, ზვიად გამსახურდიას 

აუდ. 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

42. ინფორმატიკის  სექცია 

 

28 ივნისი, 11:00 საათი, VI კორპუსი, 

III  სართული, აუდ. 312დ; II 

სართული, აუდ. 207ა 

 43.      მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-

ინჟინერინგის  სექცია 

 

20 ივნისი, 10:00 საათი, VI კორპუსი, II 

სართული, აუდ. 206 ბ. 

 44.      მათემატიკის  სექცია 

 

30 ივნისი, 14:00 საათი, I კორპუსი, V  

სართული, აუდ. 559ა 

 45.      საინჟინრო  ფიზიკის  სექცია 

 

18ივნისი, 15:00 საათი, IV კორპუსი, IV  

სართული, აუდ. 401 

46. 

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სექცია 

 

28 ივნისი, 12:00 საათი, IVკორპუსი, III  

სართული, აუდ. 318. 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

 47.      ბიზნეს ადმინისტრირების სექცია 

 

20 ივნისი, 13:00 საათი, VI კორპუსი, 

VII სართული, აუდ. 710 

 48.      საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სექცია 

 

20 ივნისი, 10:00 საათი, VI კორპუსი, I 

სართული, აუდ. 131 

49.    
  

საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული 

ბიზნესის სექცია 

27 ივნისი, 15:00 საათი, VI კორპუსი, I  

სართული, აუდ. 107ა 

  



საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 50.      სოციალური  მეცნიერებების სექცია 18ივნისი, 11:00 საათი, VI კორპუსი, VI 

სართული, აუდ. 613დ 

51.      საინჟინრო ეკონომიკის სექცია 

 

25 ივნისი, 11:00 საათი, VI კორპუსი, 

VI სართული, აუდ. 614ბ 

52.    
  

ქართული ფილოლოგიისა და 

მედიატექნოლოგიების სექცია 

 

არ არიან რეგისტრირებული 

მონაწილეები 

53.    
  

ევროპისმცოდნეობის  სექცია 

 

18 ივნისი, 12:00 საათი, VI კორპუსი, 

VIII  სართული, აუდ. 815 

54.    
  

არქეოლოგიის და საქართველოს ისტორიის 

სექცია 

 

22 ივნისი, 12:00 საათი, VI კორპუსი, 

VIII სართული, აუდ. 817 

55.      თეოლოგიის სექცია 

 

20 ივნისი, 14:00 საათი, თეოლოგიის 

ცენტრი 

56.    
  

 

უცხო ენების სექცია 

არ არიან რეგისტრირებული 

მონაწილეები 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 
 

57.    
  

სასურსათო ტექნოლოგიის სექცია 

 

22ივნისი, 10:00  საათი, 

გურამიშვილის 17 

58.    
  

სატყეო საქმის სექცია 

 

25 ივნისი, 10:00 საათი, 

გურამიშვილის 17 

59.      აგრარული ტექნოლოგიების სექცია 

 

26 ივნისი, 10:00 საათი, 

გურამიშვილის 17 

60. წყლის და ნიადაგის რესურსების ინჟინერინგის 

სექცია 

 

27 ივნისი, 10:00 საათი, 

გურამიშვილის 17 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

 61. დიზაინის სექცია 

 

26 ივნისი 14:00 საათი, I კორპუსი, 

V სართული, 505 ბ 

 


