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 S839 აკადემიური წერა 6 32 x ლევან მუმლაძე სავ.

S838 გარემო, გარემოსდაცვითი პრობლემები და გადაჭრის გზები 6 31 x ქეთევან უგრეხელიძე სავ.

G496 ცხოველთა პოპულაციების კონსერვაცია და მართვა 6 42 x ზურა ჯავახიშვილი სავ.

G493 შესავალი სატყეო მეცნიერებებში 6 56 x ვასილ მეტრეველი, ილია 
აკობია სავ.

S092 სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის დაგეგმვა 6 50 x
ზურა ჯავახიშვილი
ქეთევან უგრეხელიძე
ვასილ მეტრეველი

სავ.

B938 სტატისტიკა ბიოლოგებისათვის 44 x დავით თარხნიშვილი

R-ის და სტატისტიკის საფუძვლები ეკოლოგებისთვის 44 x ლევან მუმლაძე

გამოყენებითი სტატისტიკა პროგრამა R-ის მეშვეობით 32 x ალექსანდრე გავაშელიშვილი

M010 სამაგისტრო ნაშრომი 30

სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის 
დაგეგმვა;

აკადემიური წერა

x სავ.

D226 სივრცული ანალიზი ეკოლოგიაში 6 32 x ალექსანდრე გავაშელიშვილი არჩ.

I716 სინეკოლოგია 6 34 x ოთარ აბდალაძე არჩ.

R535 მერქნული რესურსების მახასიათებლები და პროდუქტები 6 60 x x ვასილ მეტრეველი არჩ.

I714 ბუნებისა და ტყის ეკონომიკა 6 38 x ფრანჩესკო კარბონე, ნიკა 
გობრონიძე, ვასილ მეტრეველი არჩ.

M001 გარემოს მონიტორინგი და ბუნებრივი რესურსების შეფასება 
დისტანციური ტექნოლოგიების გამოყენებით 6 46 x x გიორგი მიქელაძე არჩ.

D223 უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა 6 38 x მარინე მოსულიშვილი არჩ.

Q926 რეგულირების ზეგავლენის შეფასება 6 33 x დავით მაისურაძე
გიორგი მუხიგულიშვილი               არჩ.

I717 საქართველოს მერქნიანი მცენარეები (დენდროლოგია) 6 38 x მარინე მოსულიშვილი არჩ.

O328 ლანდშაფტური კვლევა: გამოყენებითი ფიზიკური გეოგრაფია 6 55 x მარინუს გებჰარდტი, ლუკა 
ადიკაშვილი არჩ.

I722 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ბიოინდიკატორების 
მეშვეობით 6 44 x ბელა ჯაფოშვილი, ქეთევან 

ბაცაცაშვილი არჩ.

N890 სათიბ-საძოვრების ეკოლოგია, შეფასება და მენეჯმენტი 6 58 x მარინუს გებჰარდტი
ლუკა ადიკაშვილი არჩ.

G500 დაცული ტერიტორიების პოლიტიკა, დაგეგმვა და მენეჯმენტი 6 42 x ზურა ჯავახიშვილი არჩ.

ბუნების დაცვა და მეტყევეობა

ძირითადი ბლოკი - 90 კრედიტი: 
(სავალდებულო კურსები - 66 კრედიტი; 

არჩევითი კურსები - 24 კრედიტი*)

6 სავ.



G501 ეკოტურიზმის განვითარება 6 36 x x გიორგი რაჯებაშვილი არჩ.
P955 ხარჯ-სარგებლის ანალიზი 6 33  x გიორგი მუხიგულიშვილი არჩ.
G531 ბუნებრივი საფრთხეების რისკის შეფასება 6 32 x მიხეილ ელაშვილი არჩ.

შრომა, ტექნოლოგიები და გარემო 6 31 x თამარ ქებურია არჩ.
G709 ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის 6 47 x მ. სეფაშვილი არჩ.

თვისობრივი და რაოდენობრივი ეთნობოტანიკა (ENG) 6 32 Rainer W. Bussmann არჩ.

კავკასიის მცენარეების რკვევა და ჰაბიტატების ფლორისტული შეფასება 6 66 დავით ჭელიძე არჩ.

სამეცნიერო მეთოდი და კვლევის დიზაინი (ENG) 6 47 Jocelyn Aycrigg არჩ.
 T753 ველური ბუნების  ეკოლოგია (ENG) 6 48 x Jocelyn Aycrigg არჩ.

გეოინფორმაციული სისტემები (QGIS) ეკოლოგიასა და კონსერვაციაში 6 ნუცა მეღვინეთუხუცესი არჩ.

B443 სახეობათა კონსერვაცია 6 32 ცხოველთა პოპულაციების კონსერვაცია 
და მართვა x ზურაბ გურიელიძე სავ.

S093 სამეცნიერო კვლევა ბუნების კონსერვაციასა და მართვაში 6 46 x ზურა ჯავახიშვილი სავ.

I623 პოპულაციური ეკოლოგია და გენეტიკა 6 32  ცხოველთა პოპულაციების კონსერვაცია 
და მართვა x დავით თარხნიშვილი სავ.

N089 ბიომრავალფეროვნების რაოდენობრივი ანალიზი 6 32 x ლევან მუმლაძე სავ.

B453 ცხოველთა კვლევის/მონიტორინგის მეთოდები 6 31 x ზურაბ გურიელიძე სავ.

G495 ნიადაგისა და მცენარეულობის შეფასება 6 55 შესავალი სატყეო მეცნიერებებში x კოსტა კერესელიძე, მერი 
შალამბერიძე, ილია აკობია სავ.

E554 ტყის ეკოლოგია და დაცვა 6 52 შესავალი სატყეო მეცნიერებებში x
ფრანკ ბოლანდერი, 
ვასილ მეტრეველი

სავ.

I621 ტყის ოპერაციული მართვა 6 55 შესავალი სატყეო მეცნიერებებში x
ფრანკ ბოლანდერი, 

ვასილ მეტრეველი, ბექა 
კობერიძე

სავ.

I619 ტყის ინვენტარიზაცია და მონიტორინგი 6 66 შესავალი სატყეო მეცნიერებებში x
ვასილ მეტრეველი, 

ზურაბ ჯანიაშვილი, ზაზა 
ნონაშვილი

სავ.

I620 ტყის მდგრადი მართვა 6 51 შესავალი სატყეო მეცნიერებებში x x
ლაშა ძაძამია,

ნათია ცხოვრებაძე 
სავ.

G494 გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და სამართალი 6 31 გარემო, გარემოსდაცვითი პრობლემები 
და გადაჭრის გზები x ეკატერინე მიქაძე სავ.

I618 ზემოქმედების შეფასება 6 32 გარემოსდაცვითი  პოლიტიკა და 
სამართალი x მამუკა გვილავა სავ.

R536 ეკოსისტემების ანალიზი და მენეჯმენტი 6 49 x ქეთევან უგრეხელიძე სავ.

D246 გარემო და მდგრადი განვითარება 6 36 გარემო, გარემოსდაცვითი პრობლემები 
და გადაჭრის გზები x ქეთევან უგრეხელიძე

ილია აკობია სავ.

S094 გარემოს ეკონომიკა 6 48 x ქეთევან უგრეხელიძე სავ.

ბლოკი: სატყეო მეცნიერება - 30 კრედიტი
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* 6 კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს კურსები სხვა  სამაგისტრო პროგრამებიდან.
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