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B938 LFGEN სტატისტიკა ბიოლოგებისათვის 6 42 x x
დ. თარხნიშვილი         
ა. გავაშელიშვილი

სავ.

A764 LFGEN 30 x
ლ. მუმლაძე, ე. ტატიშვილი, ე. ჯიჯავაძე
ც. კილანავა, მ. დგებუაძე, მ. გიორგაძე, ე. ოდიკაძე

M554  LFAPGGEN 45 x კ. ანდერსონი

G706  LFAPGGEN თანამედროვე გენეტიკა I (ENG) 6 47 x კ. ანდერსონი სავ.

R022  LFAPGGEN თანამედროვე გენეტიკა II (ENG) 6 47 თანამედროვე გენეტიკა I x კ. ანდერსონი სავ.

J279  LFAPGGEN ლაბორატორიული პრაქტიკუმი 6 32 x კ. ანდერსონი, მ. მურცხვალაძე სავ.

I623  LFAPGGEN
პოპულაციური ეკოლოგია და გენეტიკა (ყოფილი: 
პოპულაციური გენეტიკა) 6 32 x დ. თარხნიშვილი სავ.

H158  LFAPGGEN
ბიოლოგიური მონაცემების ანალიზი 
(ყოფილი: ბიოინფორმატიკა)

6 34 x მ. მურცხვალაძე სავ.

Q077  LFAPGGEN მიკრობების გენეტიკა 6 42 x ა. კოტორაშვილი სავ.

B937  LFAPG ევოლუციური კვლევის მეთოდები 6 42 x დ. თარხნიშვილი, კ. ანდერსონი, მ. მურცხვალაძე სავ/არჩ.

A872  LFAPG მოლეკულური ბიოლოგიის რჩეული თავები 6 62 x რ. სოლომონია, ე. თევდორაძე სავ/არჩ.

B785  LFAPG
მოლეკულურ-გენეტიკური კვლევის მეთოდები 
ეკოლოგიაში

6 34 x მ. მურცხვალაძე სავ/არჩ.

D226  LFAPG სივრცული ანალიზი ეკოლოგიაში 6 32 x x x ა. გავაშელიშვილი სავ/არჩ.

D244  LFAPG
სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზება და კვლევის 
შედეგების პრეზენტაცია

6 30 x ო. აბდალაძე სავ/არჩ.

D196  LFAPG მოლეკულური იმუნოლოგია 6 34 x ლ. შანშიაშვილი სავ/არჩ.

D205  LFAPG
ნანომეცნიერება: ნანობიოლოგიის და ნანომედიცინის 
საფუძვლები

6 44 x ი. ჟვანია, თ. ლორთქიფანიძე სავ/არჩ.

D199  LFAPG სისტემების ბიოქიმია 6 36 x დ. მიქელაძე, ლ. შანშიაშვილი, მ. კიკვიძე სავ/არჩ.

ზოგადი მოდული - 12 კრედიტი

აკადემიური წერა 
ან
ეფექტური სამეცნიერო კომუნიკაციები: სამეცნიერო 
წერა ინგლისურად (Eng)

6 სავ.

გამოყენებითი გენეტიკა  

სავალდებულო კურსები - 36 კრედიტი 

სავალდებულო/არჩევითი კურსები - 24 კრედიტი



D950  LFAPG
ფარმაკოგენომიკა, ტოქსიკოგენომიკა და 
წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები

6 38 x თ. ბარბაქაძე, ე. ჟურავლიოვა სავ/არჩ.

I717  LFAPG
საქართველოს მერქნიანი მცენარეები 
(დენდროლოგია)

6 35 x მ. მოსულიშვილი სავ/არჩ.

N871  LFAPG უჯრედის ფიზიოლოგია 6 32 x გ. გამყრელიძე სავ/არჩ.

N872  LFAPG
ახალი თაობის სექვენირება (დნმ-ის ნუკლეოტიდური 
თანამიმდევრობის გაშიფვრა)

6 47 x ა. კოტორაშვილი სავ/არჩ.

P490  LFAPG
ადამიანის გენეტიკური დაავადებების მოდელირება 
და პათოფიზიოლოგიური მექანიზმების შესწავლა

6 34 x x ზ. ხუჭუა სავ/არჩ.

Q323  LFAPG
დაპროგრამების შესავალი ბიოინფორმატიკისათვის 
(ENG)

6 66 სტატისტიკა ბიოლოგებისათვის x ვ. ლაგანი სავ/არჩ.

Q324  LFAPG ბიოინფორმატიკის მეთოდები (ENG) 6 66
დაპროგრამების შესავალი 
ბიოინფორმატიკისათვის (ENG)

x ვ. ლაგანი სავ/არჩ.

R536  LFAPG ეკოსისტემების ანალიზი და მენეჯმენტი 6 60 x x ქ. უგრეხელიძე სავ/არჩ.

 LFAPG მსოფლიოს ეკოზონები (ENG) 6 34 x x ნ. ჰაინე სავ/არჩ.

საუნივერსიტეტო არჩევითი კურსები** 18 x x x არჩ.

სამაგისტრო ნაშრომი*** 30 x სავ.

* თავისუფალი არჩევითი კურსების ნაცვლად სტუდენტს შეუძლია გაიაროს სავალდებულო/არჩევითი კურსები.
** სამაგისტრო საფეხურის ნებისმიერი კურსი
*** სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების სავალდებულო წინაპირობაა სტუდენტის ჩართულობა კვლევით საქმიანობაში პირველი სემესტრის
 დასრულებისთანვე უნივერსიტეტის პროფესორთან შეთანხმებით. მეორე სემესტრის დასრულებისას სტუდენტი ირჩევს პროფესორების მიერ 
შეთავაზებულ ერთ-ერთ სამაგისტრო თემას. 

თავისუფალი არჩევითი კურსები - 18 კრედიტი*

სამაგისტრო ნაშრომის ბლოკი - 30 კრედიტი


