
 
 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
2011/12 სასწავლო წლის ზაფხულის  სესიის 

 
გამოცდების ცხრილი 

პროფესიული სწავლება  (IV საფეხური)  
ჯგუფი ¹# 051160  

საგანმანთლბლო პროგრამა:  პოლიგრაფისტი 
               

(გამოცდები ტარდება 2012 წლის 4  ივნისიდან  30 ივნისის ჩათვლით) 

#¹ საგნის დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
 გამომცდელის

ხელმოწერა 

შე
ნი

შვ
ნა

 

თარიღი აუდ. 

1 
ნაბეჭდი პორდუქციის 
კონსტრუირება 
 

5 
მ. ყიფშიძე 12.06  ა 640   

2 
ბეჭდვითი ნაწარმის 
ტექნოლოოგია 
 

16 
ლ. ლომიძე 18.06  ა 640   

3 
საგამომცემლო 
გრაფიკული სისტემები 
 

8 
თ. ბარამაშვილი 7.02  ა 640   

 
გამოცდების დასაწყისი 10 .00 სთ-ზე 

 
 
 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
2011/12 სასწავლო წლის ზაფხულის  სესიის 

 
გამოცდების ცხრილი 

პროფესიული სწავლება  (IV საფეხური)  
ჯგუფი ¹# 051128  

საგანმანთლბლო პროგრამა:  სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანების და მოწყობ.  ტექნიკოსი   
               

(გამოცდები ტარდება 2012 წლის 4  ივნისიდან  30 ივნისის ჩათვლით) 

#¹ საგნის დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
გამომცდელის
ხელმოწერა 

შე
ნი

შვ
ნა

 

თარიღი აუდ. 

1 
სამშენებლო-საგზაო-
სალ. მანქ. და მოწყ. 

12 
ჰ. წულაია 5.06  ა 401   

2 

მანაქანების მონტაჟი, 
ექპლუატაცია და 
მომსახურება 
 

19 

დ. ბაქრაძე  12.06  ა 401   

 
გამოცდების დასაწყისი 10 .00 სთ-ზე 

 
 
 
 



 
 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
2011/12 სასწავლო წლის ზაფხულის  სესიის 

 
გამოცდების ცხრილი 

პროფესიული სწავლება  (IV საფეხური)  
ჯგუფი ¹# 051126  

საგანმანთლბლო პროგრამა:  კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი 
               

(გამოცდები ტარდება 2012 წლის 4  ივნისიდან  30 ივნისის ჩათვლით) 

#¹ საგნის დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
 გამომცდელის

ხელმოწერა 

შე
ნი

შვ
ნა

 

თარიღი აუდ. 

1 
კვების საწარმოთა 
ტექნოლოგიური 
მოწყობილობები  ( II ნაწილი) 

12 ზ. ჯაფარიძე 5.06  ბ.622   

2 
კვების საწარმოთა 
მოწყობილობების სერვისი    

12 
გ. 
გუგულაშვილი 

12.06  ბ.622   

3 
კვების საწარმოო პროცე-
სების და მოწყობილობების 
ავტომატური მართვა 

6 გ. ბერუაშვილი 19.06  ბ.622   

 
გამოცდების დასაწყისი 10 .00 სთ-ზე 

 
 
 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
2011/12 სასწავლო წლის ზაფხულის  სესიის 

 
გამოცდების ცხრილი 

პროფესიული სწავლება  (IV საფეხური)  
ჯგუფი ¹# 051125  

საგანმანთლბლო პროგრამა:  მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი 
               

(გამოცდები ტარდება 2012 წლის 4  ივნისიდან  30 ივნისის ჩათვლით) 

#¹ საგნის დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
 გამომცდელის

ხელმოწერა 

შე
ნი

შვ
ნა

 

თარიღი აუდ. 

1 
ჩარხები და საწარმოო 
ტექნოლოგიური 
სისტემები 

10 გ. ხვიჩია 5.06  ბ 617   

2 

ტექნოლოგიური 
მანქანების გამოცდა, 
ექსპლუატაცია და 
რემონტი 

10 ვ. ქირია 12.06  ბ 617   

3 
საწარმოო 
ტექნოლოგიური 
პროცესები 

10 მ. შვანგირაძე 18.06  გ 502   

 
გამოცდების დასაწყისი 10 .00 სთ-ზე 

 



 
 
 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
2011/12 სასწავლო წლის ზაფხულის  სესიის 

 
გამოცდების ცხრილი 

პროფესიული სწავლება  (IV საფეხური)  
ჯგუფი ¹# 051102  

საგანმანთლბლო პროგრამა:  სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი 
               

(გამოცდები ტარდება 2012 წლის 4  ივნისიდან  30 ივნისის ჩათვლით) 

#¹ საგნის დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
 გამომცდელის

ხელმოწერა 

შე
ნი

შვ
ნა

 

თარიღი აუდ. 

1 
ლოგისტიკური  
მენეჯმენტი 

6 
გ. დობორჯგინიძე 7.06  427   

2 
საავტმობილო 
ტრანსპორტი 
 

6 
დ, ფრიდონაშვილი 7.06  ა 646   

3 
სარკინიგო ტრანსპორტი 
 

6 
პ. ქენქაძე 11.06  კ 58   

4 
სატრანსპორტო 
ლოგისტიის საფუძვლები 

6 
ხ. მღებრიშვილი 15.06  ა 642   

5 

სატრანსპორტო-
ლოგისტიკური 
კომპლექსები 
 

6 

ე. გეგეშიძე 19.06  427   

 
გამოცდების დასაწყისი 10 .00 სთ-ზე 

 
 


