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

ბიზნესის ადმინისტრირების Iკურსი ჯგ.ჯგ. 111963, (Рус.) 

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

Математика в 
экономике и бизнесе -1 

   

19.11.19   История и  культура 
Грузии  
ხოხობაშვილი  თამარი  
06-707ბ 

   

20.11.19  Введение в 
философию 
ანდრიაშვილი რაგიმ  
06-09ბ 

    

21.11.19 Комп. 
центр 
Англиский 
язык B1 

 Информационные 
технологии 1  
ბარდაველიძე ხათუნა  
08-301ბ 

   

22.11.19  Основы 
экономической теории 
სიჭინავა ალექსანდრე  
06-707ბ 

    

23.11.19       
 
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 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების II კურსი ჯგ.ჯგ. 111863,  

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

бизнеса 
ყანდაშვილი 
თეიმურაზ  
06-703ბ 

    

19.11.19  Политология  
რუხაძე რევაზ  
06-703ბ 

 Основы финансов  
ცაავა გიორგი  
06-715ა 

  

20.11.19  Основы 
менеджмента 
ბოლქვაძე ანა  
06-716ბ 

    

21.11.19    Комп. центр 
Англиский язык B2  

  

22.11.19   Мировая экономика 
სიჭინავა 
ალექსანდრე  
06-709ბ 

   

23.11.19       
 
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 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების III კურსი ჯგ.ჯგ. 111763, 764 

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

ყანდაშვილი 
თეიმურაზ  
06-707ბ 

     

19.11.19   Основы страхового дела  
ცაავა გიორგი  
06-709ბ 

   

20.11.19  Экономический 
анализ  
ჩეჩელაშვილი მაია  
06-709ბ 

    

21.11.19   Финансовый 
менеджмент 
ყანდაშვილი 
თეიმურაზ  
06-707ბ 

   

22.11.19   Инженерная психология 
и эргономика в бизнесе 
ყურაშვილი გუგული  
06-702ბ 

 Основы 
банковского 
дела  
ჭელიძე მედეა  
06-131 

 

23.11.19       
 



 

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

ბიზნესის ადმინისტრირების IVკურსი ჯგ.ჯგ. 111663, 664 

დღეები  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
18.11.19  111663 

Менеджмент 
проектов  
ბოლქვაძე ანა  
06-716ბ 

 111664 
Менеджмент в 
финансовых 
организациях  
ცაავა გიორგი  
06-716ბ 

  

19.11.19  111663 
Организационное 
поведение  
ჩეჩელაშვილი 
მაია  
06-705ბ 

111664 
Налоговое 
регулирование 
бизнеса  
ცაავა გიორგი  
06-710ბ 

   

20.11.19  111663 
Корпоративный 
менеджмент 
ჩეჩელაშვილი 
მაია  
06-715ა 

 111664 
Банковские операции 
и процессы ცაავა 
გიორგი  
06-715ა 

  

21.11.19  111663 
Операционный 
менеджмент  
ჩეჩელაშვილი 
მაია  

111664 
ОСНОВЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ФИНАНСОВ  
ცაავა გიორგი  

   



06-715ა 06-703ბ 
22.11.19  111664 

Операционные 
системы банка 
ხიდირბეგიშვილი 
ნინო  
06-131 

111663 
Инновационный 
бизнес  
ყანდაშვილი 
თეიმურაზ  
06-715ბ 

   

23.11.19       
 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 

 

 


