
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  ფინალური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  Iკურსიჯგ.  111855, 111856,  

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
18.02.19 ფული, ფულის 

მიმოქცევისა და 
კრედიტის 
საფუძვლები  
მოსიაშვილი ვ.  
06-131ა 

   
 

  

19.02.19       
20.02.19  11 სთ 

კომპ.ცენტრი-
1უცხოენა 1 
 

  
 

  

21.02.19       
22.02.19    

 
15 სთ 
ფილოსოფიის 
შესავალი 
ფ. დიდებაშვილი 
06-707ბ 

  

23.02.19       
25.02.19  ეკონომიკის 

საფუძვლები 
წიკლაური ს.  
06-115ა 

    

26.02.19       
27.02.19       



28.02.19       
1.03.19       
2.03.19       

 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  ფინალური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  IIკურსიჯგ.111755, 111756,  

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 18-19 
18.02.19   მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
კავთიძე ე.  
06-702ბ 

 
 

  

19.02.19 კომპ. ცენტრი-1 
ალბათობის 
თეორია და მათ 
სტატისტიკა 

     

20.02.19    ფული, ფულის 
მიმოქცევისა და 
კრედიტის 
საფუძვლები 
მოსიაშვილი ვ. 
06-713ბ 

  

21.02.19 კომპ. ცენტრი-1 
უცხო ენა 3 

     

22.02.19    
 

კომპ. ცენტრი-1 
საბუღალტრო 
აღრიცხვის 
საფუძვლები 

  

23.02.19       
25.02.19       
26.02.19 10 სთ. 

კომპ. ცენტრი-1 
     



საბანკო საქმის 
საფუძვლები 

27.02.19       
28.02.19   მარკეტინგის 

საფუძვლები 
ოთინაშვილი რ. 
06-715ბ 

   

1.03.19       
2.03.19       

 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 

 

 

 

 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  ფინალური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  IIIკურსიჯგ.111655, 111656,  

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 18-19 
18.02.19   ფული, ფულის 

მიმოქცევისა 
დაკრედიტის 
საფუძვლები 
მოსიაშვილი ვ. 
06-131ა 

 
 

  

19.02.19       
20.02.19    კორპორაციული 

ფინანსების 
საფუძვლები 
გვენეტაძე ლ. 
06-709ბ 
 

  

21.02.19       
22.02.19       
23.02.19       
25.02.19       
26.02.19  10 სთ 

მენეჯერული 
აღრიცხვა 
ხარხელაური ხ. 
06-703ბ 

     

27.02.19       
28.02.19    ნუმიზმატიკა და 

ბონისტიკა ჭელიძე 
  



მ.06-716ბ 
1.03.19   რისკების 

მართვის 
საფუძვლები 
შონია ნ.  06-131ა 
 

   

2.03.19       
 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  ფინალური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  IVკურსიჯგ.111555, 111556,  

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
18.02.19  112558 

ფინანსური 
მენეჯმენტი 
მამალაძე ი. 
06-709ბ 

    

19.02.19  112555, 556,  
ფული, ფულის 
მიმოქცევისა და 
კრედიტის 
საფუძვლები 
მოსიაშვილი ვ. 
06-131a 

    

20.02.19    112558 
კორპორაციული 
ფინანსების 
საფუძვლები 
გვენეტაძე ლ. 
06-715ბ 

  

21.02.19       
22.02.19  112558 

პროექტების 
მენეჯმენტი 
როსტიაშვილი თ. 
06-715ბ 

 
 

   

23.02.19       



25.02.19    112558 
ფული, ფულის 
მიმოქცევისა 
დაკრედიტის 
საფუძვლები 
მოსიაშვილი ვ. 06-
715ბ 

  

26.02.19       
27.02.19       
28.02.19       
1.03.19    112558 

რისკების მართვის 
საფუძვლები 
შონია ნ. 
06-131ა 

  

2.03.19       
 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 

 

 

 

 

 


