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შემოდგომის სემესტრი  გაზაფხულის სემესტრი 

რეგისტრაციის ვადები 04  - 15 სექტემბერი, 2017: რეგისტრაციის ვადები 05-10 თებერვალი: 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 04 - 08 სექტემბერი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 05 - 07 თებერვალი 

აკადემიური რეგისტრაცია 11- 15 სექტემბრი აკადემიური რეგისტრაცია 08 -10 თებერვლი 

სემესტრის ვადები 18 სექტემბერი 2017 – 03 თებერვალი 2018: სემესტრის ვადები 12  თებერვალი – 28 ივლისი: 

სასწავლო პროცესი 18 სექტემბერი - 29 დეკემბერი სასწავლო პროცესი 12 თებერვალი - 25 მაისი 

შუალედური გამოცდები 06 - 18 ნოემბერი შუალედური გამოცდები 03 - 14 აპრილი 

დასკვნითი გამოცდებისთვის მზადება 02 - 06 იანვარი დასკვნითი გამოცდებისთვის მზადება 28 მაისი - 02 ივნისი 

დასკვნითი გამოცდები 08 - 20 იანვარი დასკვნითი გამოცდები 04 ივნისი - 16 ივნისი 

საჯარო დაცვები (პრაქტიკა) 08 - 20 იანვარი საჯარო დაცვები (პრაქტიკა) 04 ივნისი - 16 ივნისი 

საჯარო დაცვები (საბაკალავრო ნაშრომები) 11 ივნისი - 16 ივნისი 

დამატებითი (ინტენსიური) სწავლება 18 ივნისი - 28 ივლისი 
შენიშვნა: პროგრამების სასწავლო კომპონენტში (სასწ. კურსები, პრაქტიკა) Fx შეფასების მიღების 

შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა/დაცვა დანიშნება დასკვნითი გამოცდის/დაცვის შედეგების გა-

მოცხადებიდან არანაკლებ 05 კალენდარულ დღეში, დასკვნითი გამოცდის/დაცვის შედეგი გამოც-

ხადდეს გამოცდის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 02 კალენდარული დღისა. დამატებითი გამოცდის/ 

დაცვის შედეგი გამოცხადდეს გამოცდის/დაცვის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 01 კალენდარული 

დღისა. 

შენიშვნა: პროგრამების სასწავლო კომპონენტში (სასწ. კურსები, პრაქტიკა, საბაკალავრო ნა-

შრომი) Fx შეფასების მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა/დაცვა დანიშნება დასკვ-

ნითი გამოცდის/დაცვის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 05 კალენდარულ დღეში, 

დასკვნითი გამოცდის/დაცვის შედეგი გამოცხადდეს დამატებითი გამოცდის/დაცვის ჩატა-

რებიდან არაუგვიანეს 02 კალენდარული დღისა. დამატებითი გამოცდის/ დაცვის შედეგი 

გამოცხადდეს გამოცდის/დაცვის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 01 კალენდარული დღისა. 

არდადეგები 05 თებერვალი - 11 თებერვალი არდადეგები 30 ივლისიდან 

მაგისტრატურა 
შემოდგომის სემესტრი  გაზაფხულის სემესტრი 

რეგისტრაციის ვადები 25 - 30 სექტემბერი, 2017: რეგისტრაციის ვადები 19  თებერვალი - 11 აგვისტო: 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 25 - 27 სექტემბერი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 19 - 21 თებერვალი 

აკადემიური რეგისტრაცია 28 - 30 სექტემბერი აკადემიური რეგისტრაცია 22 - 24 თებერვალი 

სემესტრის ვადები 02 ოქტომბერი 2017 – 17 თებერვალი 2018: სემესტრის ვადები 26 თებერვალი  – 28 ივლისი: 

სასწავლო პროცესი 02 ოქტემბერი - 13 იანვარი სასწავლო პროცესი 26  თებერვალი - 09 ივნისი 

შუალედური გამოცდები 20 ნოემბერი - 02 დეკემბერი შუალედური გამოცდები 16 აპრილი - 28 აპრილი 

დასკვნითი გამოცდებისთვის მზადება 15 იანვარი - 20 იანვარი დასკვნითი გამოცდებისთვის მზადება 11 ივნისი - 16 ივნისი 

დასკვნითი გამოცდები 22 იანვარი - 03 თებერვალი დასკვნითი გამოცდები 18 ივნისი - 30 ივნისი 

საჯარო დაცვები (პრაქტიკა) 22 იანვარი - 03 თებერვალი საჯარო დაცვები (პრაქტიკა) 18 ივნისი - 30 ივნისი 

საჯარო დაცვები (საბაკალავრო ნაშრომები) 25 ივნისი-30 ივნისი 

დამატებითი (ინტენსიური) სწავლება 02 ივლისი - 11 აგვისტო 
შენიშვნა: პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწ. კურსები, პრაქტიკა) Fx შეფასების მიღების შემ-

თხვევაში დამატებითი გამოცდა/დაცვა დანიშნება დასკვნითი გამოცდის/დაცვის შედეგების გამოც-

ხადებიდან არანაკლებ 05 კალენდარულ დღეში, დასკვნითი გამოცდის/დაცვის შედეგი გამოცხად-

დეს გამოცდის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 02 კალენდარული დღისა. დამატებითი გამოცდის/დაც-

ვის შედეგი გამოცხადდეს გამოცდის/დაცვის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 01 კალენდარული დღისა. 

შენიშვნა: პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწ. კურსები, პრაქტიკა) Fx შეფასების მი-

ღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა/დაცვა დანიშნება დასკვნითი გამოცდის/დაცვის 

შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 05 კალენდარულ დღეში, დასკვნითი გამოცდის/ 

დაცვის შედეგი გამოცხადდეს გამოცდის/დაცვის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 02 კალენდა-

რული დღისა. დამატებითი გამოცდის/დაცვის შედეგი გამოცხადდეს გამოცდის ჩატარები-

დან არაუგვიანეს 01 კალენდარული დღისა. 

არდადეგები 19 თებერვალი - 24 თებერვალი არდადეგები 13 აგვისტოდან 

 


