
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  შუალედური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების  I  კურსი  ჯგ 111965, 966.967, 968,969,  

დღეები  9-10 11-12 13-14         15-16 17-18 18-19 
18.11.19   კომპ. ცენტრი 

111965, 966.967, 
968,969,  
მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში 

   

19.11.19  111965, 966 
ფილოსოფიის 
შესავალი  
ჭიაურელი ვ  
06-707 ბ 

  967, 968,969, 
წერითი და ზეპირი 
კომუნიკაციები  
გაფრინდაშვილი ქ.  
06-702ბ 

  

20.11.19  111965, 966 
ეკონომიკის 
საფუძვლები  
ჭყონია ლ.  
06-716ბ 

967, 968,969, 
ეკონომიკის 
საფუძვლები 
გვარუციძე ა. 
06-702ბ 

111965, 966 
წერითი და ზეპირი 
კომუნიკაციები  
გაფრინდაშვილი ქ.  
06-703ბ 

  

21.11.19 კომპ. ცენტრი 
111965, 966.967, 
968,969 
უცხოური ენა– B 1.1   
 
 

 967, 968,969, 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 
ბიზნესში 
როჭიკაშვილი ე.  
06-702ბ 

   



22.11.19    111965, 966 
 ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 
ბიზნესში 
როჭიკაშვილი ე.  
06-716ბ 

967, 968,969, 
ფილოსოფიის 
შესავალი 
ბურჯალიანი ა.  
06-702ბ 

  

23.11.19       
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წ. პირველი   სემესტრის  შუალედური გამოცდების ცხრილი 
(ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების IIკურსი, ჯგ 111865,866.867,868,869,870,871,872,873,874,875,876   
თარი
ღი 

9.00-10.00     11.00-12.00                            
13.00-14.00 

15.00-16.00                          
17.00-18.00 

                             
19.00-200 

                                       

18.11 111874,875,876 
პოლიტოლოგია  
კაპანაძე ლ.  
06-702ბ 

 111871,872,873 
მაკროეკონომიკა  
გოცაძე ო.  
06-702ბ 

111868,869,870 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
კავთიძე ე. 
06-717ა 

111874,875,876 
მაკროეკონომიკა  
გოცაძე ო.  
06-713ბ 

   

19.11   11.40სთ 
კომპ. ცენტრი 
873,874,875,876 
 უცხოური ენა– B 
2.1   
ფინანსების 
საფუძვლები 

14.50სთ 
კომპ. ცენტრი 
111865,866.867,86
8,869,870,871,872 
უცხოური ენა– B 
2.1   
ფინანსების 
საფუძვლები 

    

20.11 111868,869,870 
მაკროეკონომიკ
ა გოცაძე ო.  
06-702ბ 

111871,872,873 
გამოყენებითი 
ფსიქოლოგია  
მეტრეველი ლ.  

111874,875,876 
სტატისტიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში 

111868,869,870 
სტატისტიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში 

111865,866, 867 
პოლიტოლოგია  
კოწოწაშვილი მ.  

06-702ბ 

   



06-717ა ქინქლაძე რ. 
06-711ბ 

ქინქლაძე რ.  
06-711ბ. 

21.11 111871,872,873 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები  
ლორთქიფანიძე 
რ. 06-702ბ 

111865,866, 867 
მაკროეკონომიკ
ა  
ჭყონია ლ.  
06-702ბ 

 111874,875,876 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები  
კვარაცხელია ლ. 
06-112ა 
111865,866,867 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
კავთიძე ე. 
06-702ბ 

    
 

22.11 111865,866,867 
სტატისტიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში  
ქინქლაძე რ.  
06-711ბ 

111871,872,873 
სტატისტიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში 
ქინქლაძე რ.  
06-711ბ 

14.10სთ 
კომპ. ცენტრი. 
111868.869,870 
სოციოლოგია  
 

 14.10სთ 
კომპ. ცენტრი. 
871,872,873 
გამოყენებითი 
ფსიქოლოგია 

    

23.11         
 

შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 
                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  შუალედური 
გამოცდებისცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების  III  კურსი ჯგ.111765,766,767,768.769,770,771,772,773,774.775,776,777,778 

დღეები  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
18.11.19 777,778  

საერთაშორისო 
ბიზნესი  
გაბაიძე გიგლა  
06-716ბ 

768.769,770 
საერთაშორისო 
ბიზნესი 
ღურწკაია თ.  
06-713ბ 

771,772,773 
საერთაშორისო 
ბიზნესი  
ღურწკაია თ.  
06-713ბ 
 

111765,766,767 
ბიზნესის ანალიზის 
რაოდენობრივი 
მეთოდები  
ბერიძე თ.  
06-713ბ 

774.775,776, 
პროექტების 
მენეჯმენტი 
როსტიაშვილი თ.  
06-717ა 

 

19.11.19 774.775,776, 
სადაზღვევო 
საქმის 
საფუძვლები  
ნაცვლიშვილი შ. 
06-702ბ 
 

111765,766,767, 
მარკეტინგის 
საფუძვლები  
ჭანტურია ნ.  
06-702ბ 
777,778 
ბიზნესის 
ანალიზის 
რაოდენობრივი 
მეთოდები 
 ბერიძე თ.  
06-711ბ 

771,772,773 
ბიზნესის ანალიზის 
რაოდენობრივი 
მეთოდები  
ბერიძე თ.  
06-713ბ 
774.775,776, 
ბიზნესის ანალიზის 
რაოდენობრივი 
მეთოდები 
რამიშვილი ვ.  
06-702ბ 

768.769,770 
მარკეტინგის 
საფუძვლები  
ჭანტურია ნ.  
06-713ბ 

  

20.11.19 771,772,773 
სადაზღვევო 
საქმის 
საფუძვლები 
ნოზაძე მ.  
06-713ბ 

111765,766,767, 
საერთაშორისო 
ბიზნესი  
ღურწკაია თ.  
06-713ბ  
 

768.769,770 
პროექტების 
მენეჯმენტი  
როსტიაშვილი თ.  
06-717ა 
774.775,776, 

771,772,773 
პროექტების 
მენეჯმენტი 
როსტიაშვილი თ.  
06-717ა 
777,778 

  



 მარკეტინგის 
საფუძვლები 
შენგელია ქ.  
06-713ბ 

მარკეტინგის 
საფუძვლები  
ჯორბენაძე ზ.  
06-715ბ 

21.11.19 111765,766,767, 
პროექტების 
მენეჯმენტი  
როსტიაშვილი თ. 
06-713ბ 
 

768.769,770 
ბიზნესის 
ანალიზის 
რაოდენობრივი 
მეთოდები  
ბერიძე თ. 06-717ა 

771,772,773 
მარკეტინგის 
საფუძვლები 
გაბაიძე გ. 
06-713ბ 

111765,766,767 
სადაზღვევო საქმის 
საფუძვლები  
ნოზაძე მ. 06-713ბ. 
777,778 
პროექტების 
მენეჯმენტი  
როსტიაშვილი 711ბ 

768.769,770 
სადაზღვევო საქმის 
საფუძვლები 
ნოზაძე მ.  
06-713ბ 

 

22.11.19 10.სთ 
774.775,776, 
საერთაშორისო 
ბიზნესის 
შენგელია ქ.  
06-702ბ 

 კომპ. ცენტრი 
 773,774.775,776, 
777,778 
ფინანსური 
აღრიცხვა 

კომპ. ცენტრი 
111765,766,767, 
768.769,770, 
771,772,  
ფინანსური აღრიცხვა  

777,778 
სადაზღვევო საქმის 
საფუძვლები 
ნოზაძე მ. 
06-702ბ 

 

23.11.19       
 

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  შუალედური 
გამოცდების   ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების  IV  კურსი ჯგ 11665,667,668,669,670,671 

დღეები  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
18.11.19   

 
669,670 
საინჟინრო 

111665,667,668 
ორგანიზაციული 

   



ფსიქოლოგია და 
ერგონომიკა ბიზნესში 
ყურაშვილი გ.06-702ბ 

ქცევა  
ღამბაშიძე თ.  
06-713ბ 

19.11.19 669,670 
ბიზნეს 
ურთიერთობები 
მაზიაშვილი.  
06-713ბ 

111665,667,668 
ბიზნეს 
ურთიერთობები  
ღურწკაია თ. 06-717ა 

111665,667, 668 
საინჟინრო 
ფსიქოლოგია და 
ერგონომიკა 
ბიზნესში 
ყურაშვილი გ.06-
717ა 

669,670 
კორპორაციული 
მენეჯმენტი  
კავთიძე ე.  
06-717ა 

  

20.11.19  111665,667,668 
კორპორაციული 
მენეჯმენტი 
ლაზვიაშვილი ნ. 06-
702ბ 

 669,670 
ორგანიზაციული 
ქცევა 
ღამბაშიძე თ. 
06-713ბ 

  

21.11.19   669,670  
მენეჯერული 
აღრიცხვა 
ხარხელაური ხ. 
06-711ბ 

111665,667, 668 
მენეჯერული 
აღრიცხვა 
ხარხელაური ხ.  
06-717ა 

   

22.11.19  111665,667, 668 
ოპერაციული 
მენეჯმენტი 
ბალიაშვილი ე. 
06-713ბ 

669, 670 
ოპერაციული 
მენეჯმენტი 
ბალიაშვილი ე. 
06-713ბ 

   

23.11.19       
 


