
                 

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

საჯარო მმართველობის  Iკურსიჯგ.111805, 111806, 

დღეები  9-10 11-12 12-13           14-15 16-17 18-19 
18.02.19       
19.02.19  წერითი და 

ზეპირი 
კომუნიკაციები 
მ. შელეგია  
06-109 

    

20.02.19  11 სთ 
კომპ.ცენტრი-
1უცხოენა 1 
 

  
 

  

21.02.19     ფილოსოფიის 
საფუძვლები 
111805, 806 
ფ. დიდებაშვილი 
06-703 

 

22.02.19    
 

   

23.02.19       
25.02.19    მდგრადი 

განვითარების 
ეროვნული 
სტრატეგია  

  



რევაზიშვილი თ. 
06-115ა 
 

26.02.19   ეკონომიკის 
საფუძვლები 
ჭყონია ლ.  
06-105ა 

   

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) 

საჯარო მმართველობის  IIკურსიჯგ.111705, 111706,111707 

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

 
  

19.02.19  10-11სთ. 
საქართველოს 
კონსტიტუციური 
სამართალი 
ცაცანაშვილიმ.  
06-112ა 713ბ 

    

20.02.19     
 

  

21.02.19 კომპ. ცენტრი-1 
უცხო ენა 3 

     

22.02.19    
 

საქართველოსა და 
საზღვარგარეთის  
საჯარო  
მმართველობის 
ისტორია 
ქოჩორაძეო.06-115 

  

23.02.19       
25.02.19   ქვეყანათმცოდნეობა 

ბაღათურია ო. 
06-105ა 

   



26.02.19       
27.02.19    მიკროეკონომიკა 

ჭყონია ლ. 
06-702 

  

28.02.19       
1.03.19    დოკუმენტმცოდნეობა 

აბულაძე კ. 
06-112 

  

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) 

საჯარო მმართველობის  IIIკურსიჯგ.111605, 111606, 

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

 
  

19.02.19   ადმინისტრაციული 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
დოღონაძეშ.06-104ა 

   

20.02.19     
 

  

21.02.19    გეოპოლიტიკა  
ქოჩორაძეო.06-115ა 

  

22.02.19    
 

   

23.02.19   ლიდერობის 
პრაქტიკული 
ფილოსოფია 
ქოიავა ზ.06-105ა 
 

   

25.02.19     ადმინისტრაციული 
სამართალის 
საფუძვლები 
გლოველი მ.06-105ა 

 

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) 

საჯარო მმართველობის  IVკურსიჯგ.112505, 112506 

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

დამოქალაქეობა 
ცაცანაშვილი მ. 
06-107ა 

 
 

  

19.02.19       
20.02.19    მუნიციპალური 

სამართალი 
ივანიშვილიდ.  
 06-112ა 
 

  

21.02.19       
22.02.19    

 
   

23.02.19    თანამედროვე 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
ქოიავა ზ.  06-115ა 

  

25.02.19    საჯარო 
მმართველობის 
ორგანოები  
გოგოძე ო. 
06-105ა 

  



26.02.19       
27.02.19   კრიტიკული 

აზროვნება 
სურმავა მ. 
06-109ა 

   

28.02.19    კორპორაციული 
მართვა 
ბაღათურია ო.  
06-115ა 

  

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 
 


