
კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარი  

2017-2018 სასწავლო წელი 

 

ბაკალავრიატი 

 

შემოდგომის სემესტრი 

I, II, III, IV კურსები 

 

(30  სააათიანი კურსისთვის) 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 8 ოქტომბერი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 9 ოქტომბერი - 22 ოქტომბერი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 30 ოქტომბერი 

             დამთავრება: 17 თებერვალი. 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 27 ნოემბერი - 2 დეკემბერი 

             შუალედური გამოცდები: 5 დეკემბერი - 23 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 25 დეკემბერი - 29 დეკემბერი. 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 22 იანვარი - 27 იანვარი, 

            დასკვნითი გამოცდები: 30 იანვარი - 15 თებერვალი, 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და გამოცდაზე განმეორებით გასვლა: 16-17 თებერვალი  

არდადეგები: 30 დეკემბერი - 7  იანვარი, 

                         18 თებერვალი – 4 მარტი. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ შენიშვნა: უქმე დღედ გამოცხადებული 23 ნოემბრის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

4 დეკემბერს; 30 დეკემბერის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება 29 იანვარს. 

 



გაზაფხულის სემესტრი 

 

I, II, III, IV კურსები 

 

(30 და 36 სააათიანი კურსისთვის) 

 

რეგისტრაცია:  

             დასასრული: 4 მარტი                                                                                     

             გვიანი რეგისტრაცია: 5 მარტი - 11 მარტი 

სასწავლო პროცესი: 

             დაწყება:  5 მარტი 

             დამთავრება: 14 ივლისი 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების  აღდგენა: 16 აპრილი - 21 აპრილი 

             შუალედური გამოცდები: 24 აპრილი - 12 მაისი 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 14 მაისი - 19 მაისი 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 11 ივნისი - 16 ივნისი 

            დასკვნითი გამოცდები: 18 ივნისი - 7 ივლისი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და გამოცდაზე განმეორებით გასვლა:  9 - 14 ივლისი 

არდადეგები:  15 ივლისიდან  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ შენიშვნა: 9 აპრილის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  23 აპრილს; 26 მაისის 

ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება 11 ივნისს. 



მაგისტრატურა 

(CSB) 

 

შემოდგომის ტრიმესტრი 

 

რეგისტრაცია:  

             რეგისტრაცია: 2 ოქტომბერი - 7 ოქტომბერი, 

             გვიანი რეგისტრაცია: 9 ოქტომბერი - 14 ოქტომბერი. 

სასწავლო პროცესი: 

             დაწყება: 30 ოქტომბერი, 

             დამთავრება: 29 იანვარი. 

შუალედური გამოცდები: 27 ნოემბერი - 2 დეკემბერი 

             შუალედური გამოცდის აღდგენა: 9 დეკემბერი 

            შუალედურ გამოცდამდე და მის შემდეგ გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 23 დეკემბერი 

დასკვნითი გამოცდები: 15 იანვარი - 20 იანვარი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 27 იანვარი 

            FX შეფასების გადაბარება: 29 იანვარი  

არდადეგები: 30 იანვარი - 4 თებერვალი 

 

გაზაფხულის ტრიმესტრი 

 

რეგისტრაცია: 

რეგისტრაცია: 29 იანვარი - 3 თებერვალი 

გვიანი რეგისტრაცია: 5 თებერვალი - 10 თებერვალი 

სასწავლო პროცესი: 

დაწყება: 5 თებერვალი  

დამთავრება: 7 მაისი 

შუალედური გამოცდები: 5 მარტი - 10 მარტი 

შუალედური გამოცდის აღდგენა: 17 მარტი  

შუალედურ გამოცდამდე და მის შემდეგ გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 24 მარტი 

დასკვნითი გამოცდები: 23 აპრილი - 28 აპრილი  

  დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 5 მაისი 

  FX შეფასების გადაბარება: 7 მაისი 

არდადეგები: 8 მაისი - 13 მაისი 

 
ზაფხულის ტრიმესტრი 

რეგისტრაცია: 

       რეგისტრაცია: 7 მაისი - 12 მაისი 

გვიანი რეგისტრაცია: 14 მაისი - 19 მაისი 

სასწავლო პროცესი: 

დაწყება: 14 მაისი 

დამთავრება: 31 ივლისი 

შუალედური გამოცდები: 11 ივნისი - 16 ივნისი  

შუალედური გამოცდის აღდგენა: 23 ივნისი  

შუალედურ გამოცდამდე და მის შემდეგ გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 30 ივნისი 

დასკვნითი გამოცდები: 23 ივლისი - 28 ივლისი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 30 ივლისი 

            FX შეფასების გადაბარება: 31 ივლისი  

არდადეგები: 1 აგვისტოდან  



 

მაგისტრატურა 

(CSL, CSM, CST, CSH, CTS) 

 

შემოდგომის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 8 ოქტომბერი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 9 ოქტომბერი -22 ოქტომბერი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 30 ოქტომბერი 

             დამთავრება: 5 თებერვალი. 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 27 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდები: 4 დეკემბერი - 9 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 11 დეკემბერი - 16 დეკემბერი. 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 8 იანვარი - 13 იანვარი, 

            დასკვნითი გამოცდები: 16 იანვარი - 22 იანვარი, 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 23 იანვარი - 29 იანვარი, 

            FX შეფასების გადაბარება:  30 იანვარი - 5 თებერვალი. 

არდადეგები: 30 დეკემბერი - 7  იანვარი 

                          6 თებერვალი - 4 მარტი 

                                     

გაზაფხულის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 3 მარტი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 5 მარტი - 10 მარტი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 5 მარტი 

             დამთავრება: 11 ივნისი 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 10 აპრილი - 14 აპრილი 

             შუალედური გამოცდები: 16 აპრილი - 21 აპრილი 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 23 აპრილი - 28 აპრილი 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა:14 მაისი - 19 მაისი 

            დასკვნითი გამოცდები: 21 მაისი - 28 მაისი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 29 მაისი - 4 ივნისი 

            FX შეფასების გადაბარება:  5 ივნისი - 11 ივნისი 

არდადეგები: 12 ივნისიდან 

 

 

✓ შენიშვნა: უქმე დღედ გამოცხადებული 23 ნოემბრის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

შუალედურ  გამოცდამდე; 30 დეკემბერის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება 

პრეზენტაციების კვირაში. 9 აპრილის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

პრეზენტაციების კვირაში. 



 

მაგისტრატურა 

(CSG) 

 

შემოდგომის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 8 ოქტომბერი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 9 ოქტომბერი -22 ოქტომბერი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 30 ოქტომბერი 

             დამთავრება: 13 თებერვალი. 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 27 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდები: 4 დეკემბერი - 16 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 18 დეკემბერი - 23 დეკემბერი. 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 15 იანვარი - 20 იანვარი, 

            დასკვნითი გამოცდები: 22 იანვარი - 3 თებერვალი, 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 5 თებერვალი - 10 თებერვალი, 

            FX შეფასების გადაბარება:  12 თებერვალი - 13 თებერვალი. 

არდადეგები: 30 დეკემბერი - 7  იანვარი 

                          14 თებერვალი - 4 მარტი      

    

გაზაფხულის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 3 მარტი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 5 მარტი - 10 მარტი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 5 მარტი 

             დამთავრება: 16 ივნისი 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 10 აპრილი - 14 აპრილი 

             შუალედური გამოცდები: 16 აპრილი - 28 აპრილი 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 30 აპრილი - 5 მაისი 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 21 მაისი - 25 მაისი 

            დასკვნითი გამოცდები: 29 მაისი - 9 ივნისი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 11 ივნისი - 14 ივნისი 

            FX შეფასების გადაბარება:  15 ივნისი - 16 ივნისი 

არდადეგები: 17 ივნისიდან 

 

 

✓ შენიშვნა: უქმე დღედ გამოცხადებული 23 ნოემბრის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

შუალედურ  გამოცდამდე; 30 დეკემბერის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება 

პრეზენტაციების კვირაში. 9 აპრილის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

პრეზენტაციების კვირაში; 26 მაისის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება 28 მაისს.  



 

მაგისტრატურა 

(CHS) 

 

შემოდგომის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 8 ოქტომბერი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 9 ოქტომბერი -22 ოქტომბერი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 30 ოქტომბერი 

             დამთავრება: 22 თებერვალი. 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 27 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდები: 4 დეკემბერი - 23 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 25 დეკემბერი - 29 დეკემბერი. 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 22 იანვარი - 27 იანვარი, 

            დასკვნითი გამოცდები: 29 იანვარი - 10 თებერვალი, 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 12 თებერვალი - 17 თებერვალი, 

            FX შეფასების გადაბარება:  19 თებერვალი - 22 თებერვალი. 

არდადეგები: 30 დეკემბერი - 7  იანვარი 

                          23 თებერვალი - 4 მარტი 

                                     

გაზაფხულის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 3 მარტი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 5 მარტი - 10 მარტი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 5 მარტი 

             დამთავრება: 16 ივნისი 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 10 აპრილი - 14 აპრილი 

             შუალედური გამოცდები: 16 აპრილი - 28 აპრილი 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 30 აპრილი - 5 მაისი 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 21 მაისი - 25 მაისი 

            დასკვნითი გამოცდები: 29 მაისი - 9 ივნისი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 11 ივნისი - 14 ივნისი 

            FX შეფასების გადაბარება:  15 ივნისი - 16 ივნისი 

არდადეგები: 17 ივნისიდან 

 

✓ შენიშვნა: უქმე დღედ გამოცხადებული 23 ნოემბრის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

შუალედურ  გამოცდამდე;  9 აპრილის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

პრეზენტაციების კვირაში; 26 მაისის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება 28 მაისს. 

 

 



 

დოქტორანტურა 

(CSB) 

 

შემოდგომის სემესტრი 

I, II კურსები 

 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 6 დეკემბერი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 7 დეკემბერი - 14 დეკემბერი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 7 დეკემბერი 

             დამთავრება: 10 მარტი. 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 8 იანვარი - 13 იანვარი, 

             შუალედური გამოცდები: 15 იანვარი - 20 იანვარი, 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 22 იანვარი - 27 იანვარი. 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 26 თებერვალი - 3 მარტი, 

            დასკვნითი გამოცდები: 5 მარტი - 6 მარტი, 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 7 მარტი - 8 მარტი, 

            FX შეფასების გადაბარება:  9 მარტი - 10 მარტი. 

არდადეგები: 30 დეკემბერი - 7  იანვარი 

                         11 მარტი - 19 მარტი 

 

გაზაფხულის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 3 მარტი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 5 მარტი - 10 მარტი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 19 მარტი 

             დამთავრება: 19 ივნისი 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 23 აპრილი - 28 აპრილი 

             შუალედური გამოცდები: 30 აპრილი - 5 მაისი 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 7 მაისი - 12 მაისი 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 28 მაისი - 2 ივნისი 

            დასკვნითი გამოცდები: 4 ივნისი - 9 ივნისი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 11 ივნისი - 16 ივნისი 

            FX შეფასების გადაბარება:  18 ივნისი - 19 ივნისი 

არდადეგები: 20 ივნისიდან 

 

 

✓ შენიშვნა: უქმე დღედ გამოცხადებული  9 აპრილის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება   

შუალედურ გამოცდამდე; 26 მაისის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება პრეზენტაციების 

კვირაში. 



 

დოქტორანტურა 

(CSL, CSG, CHS) 

 

შემოდგომის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 8 ოქტომბერი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 9 ოქტომბერი -22 ოქტომბერი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 30 ოქტომბერი 

             დამთავრება: 5 თებერვალი. 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 27 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდები: 4 დეკემბერი - 9 დეკემბერი, 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 11 დეკემბერი - 16 დეკემბერი. 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 8 იანვარი - 13 იანვარი, 

            დასკვნითი გამოცდები: 16 იანვარი - 22 იანვარი, 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 23 იანვარი - 29 იანვარი, 

            FX შეფასების გადაბარება:  30 იანვარი - 5 თებერვალი. 

არდადეგები: 30 დეკემბერი - 7  იანვარი 

                         6 თებერვალი - 4 მარტი 

                                     

გაზაფხულის სემესტრი 

I, II კურსები 

რეგისტრაცია: 

             დასასრული: 3 მარტი 

             გვიანი რეგისტრაცია: 5 მარტი - 10 მარტი 

სასწავლო პროცესი:  

             დაწყება: 5 მარტი 

             დამთავრება: 11 ივნისი 

შუალედური გამოცდები: 

             გაცდენილი ტესტების აღდგენა: 10 აპრილი - 14 აპრილი 

             შუალედური გამოცდები: 16 აპრილი - 21 აპრილი 

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 23 აპრილი - 28 აპრილი 

დასკვნითი გამოცდები: 

            გაცდენილი ტესტების აღდგენა:14 მაისი - 19 მაისი 

            დასკვნითი გამოცდები: 21 მაისი - 28 მაისი 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა: 29 მაისი - 4 ივნისი 

            FX შეფასების გადაბარება:  5 ივნისი - 11 ივნისი 

არდადეგები: 12 ივნისიდან 

 

 

✓ შენიშვნა: უქმე დღედ გამოცხადებული 23 ნოემბრის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

შუალედურ  გამოცდამდე; 30 დეკემბერის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება 

პრეზენტაციების კვირაში. 9 აპრილის ლექცია/სემინარის აღდგენა ჩატარდება  

პრეზენტაციების კვირაში. 



 

 

მუშაობის და დასვენების საერთო საუნივერსიტეტო განრიგი 

 საუდიტორიო მეცადინეობები ტარდება ყოველ დღე, კვირისა და უქმე დღეების (23 ნოემბერი, 1-2 

იანვარი, 7 იანვარი, 2 აპრილი - 9 აპრილი,  26 მაისი, 28 აგვისტო) გარდა. 

შენიშვნა:  

✓ უქმე დღედ გამოცხადებული  19  იანვრის  ნაცვლად დასვენების დღედ  გამოცხადდება  

30 დეკემბერი. 

✓ უქმე დღეებად გამოცხადებული  3 მარტისა და 8 მარტის ნაცვლად დასვენების დღეებად 

გამოცხადდება  2  და  3 აპრილი; 

✓ უქმე დღეებად გამოცხადებული  9 მაისის და 12 მაისის ნაცვლად დასვენების დღეებად 

გამოცხადდება 4  და  5 აპრილი. 

✓ 3, 4, 5, 6 იანვარს კავკასიის უნივერსიტეტი კეთილი ნების საფუძველზე ჩუქნის 

სტუდენტებსა და თანამშრომლებს. 


