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

ბიზნესის ადმინისტრირება კურსი I,   ჯგ.  111865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873   
დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19 კომპიუტ. 

ცენტრი-1   
111871 
მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში- 2 
 

10:50 სთ 
კომპიუტ. ცენტრი-1   
111872 
მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში- 2 
 

12:40 სთ 
კომპიუტ. ცენტრი-1   
111873 
მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში- 2 
 
 
 
 
 

111865,866,867,868, 
869, 870 
კომპიუტ. ცენტრი-1 , 
16.20. სთ  
მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში- 2 
 

  

9.07.19  კომპიუტ. ცენტრი-1  
12.15 სთ,  
111865 , 873, 
უცხოური ენა 2 
Английский 2 
 

კომპიუტ. ცენტრი-1 , 
13.20 სთ, 
866,867,868, 869, 
870, 871, 872 
უცხოური ენა 2 
Английский 2 
 

   

10.07.19      
 

  

11.07.19 871, 872, 873,  
შრომის ბაზრის 
კვლევის 
მეთოდები  
ბერიძე თ.  
06-713ბ 

111868, 869, 870, 
მიკროეკონომიკა  
გოცაძე ო.  
06-702ბ 

111865,866,867 
მიკროეკონომიკა  
ბერიძე ლ.  
06-713ბ 

კომპიუტ. ცენტრი-1, 
16.35სთ, დამატებითი 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის  
მათემატიკა 

  



12.07.19  868, 869, 870, 
შრომის ბაზრის 
კვლევის მეთოდები  
მარიდაშვილი მ. 06-
702ბ 
 

111865,866,867 
შრომის ბაზრის 
კვლევის მეთოდები  
მარიდაშვილი მ. 06-
702ბ 

   

13.07.19    კომპიუტ. ცენტრი-2 
12:15 სთ 
111865,866,867,868, 
869, 870, 871, 872, 
873 
ბიზნესის 
საფუძვლები 
 

   

15. 07.19  111871, 872, 873 
მიკროეკონომიკა  
გოცაძე ომარ  
06-713ბ 
 

    

16. 07.19  კომპიუტ. ცენტრი-2 
გრაფიკოსანი 
სტუდენტებისათვის 
ბიზნესის 
საფუძვლები 
 

 კომპიუტ. ცენტრი-1 
გრაფიკოსანი 
სტუდენტებისათვის 
ყველა საგანი, 
რომელიც ბარდება 
საგამოცდო ცენტრში 

  

17. 07.19       
18. 07.19    კომპიუტ. ცენტრი-1, 

16.15სთ, დამატებითი 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის  
უცხო ენა 

  



19. 07.19       
20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ბიზნესის ადმინისტრირება კურსი 2. 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 19-20 
8.07.19  111771,772,773 

მაკროეკონომიკა 
ჭყონია ლია  
06-713ბ 

774, 775, 776 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი  
ცანავა ნ.  
06-702ბ 

111768,69.70 
მაკროეკონომიკა  
ჭყონია ლია  
06-702ბ 

111765,66,67  
სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები 
ქუთათელაძე ქ.  
08-204 
 

111777, 778 
ბიზნეს 
სამართლის 
საფუძვლები 
როსეფაშვილი 
ნ.  
06-716ბ 

 

9.07.19 111777, 778 
სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები  
მაღრაძე მ.  
08-204 

  
 

774, 775, 776  
17:00 სთ 
სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები 
ქუთათელაძე ქ.  
08-204 

  

10.07.19   111777, 778 
მაკროეკონომიკა  
გითოლენდია ბ. 
06-702 

კომპ. ცენტრი-1, 
15.30სთ, 
111 767, 768, 769, 770, 
771,  772, 773, 774 
უცხო ენა-4 
 
 

  

11.07.19 კომპ. ცენტრი-1, 
10.00სთ, 
111765, 766. უცხო 
ენა-4 
 

111768,69.70 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი 
ჭანტურია ნ.  

  
კომპიუტ. ცენტრი-1, 
16.35სთ, 
დამატებითი 
კრედიტიანი 

  



06-713ბ 
 კომპ.ცენტრი-1, 
11.10სთ, 
111775, 776, 
777,778  
 უცხო ენა-4 

სტუდენტებისათვის  
მათემატიკა 

12.07.19 კომპ. ცენტრი-1, 
10:05სთ 
111765,766,767,768, 
769,770, 771,772 
საბუღალტრო 
აღრიცხვის 
საფუძვლები 

 კომპ. ცენტრი-1, 
12:45სთ 
111 773, 774,, 
775,776, 777,778   
საბუღალტრო 
აღრიცხვის 
საფუძვლები 

კომპიუტ. ცენტრი-1, 
16.15სთ, 
დამატებითი 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის 
უცხო ენა 

  

13.07.19 კომპ. ცენტრი-1 
111765, 766, 767, 
768, 769, 770, 771 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები 

კომპ. ცენტრი-1 
10:05 სთ 
772, 773, 774, 775, 

776, 777, 778 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები 

 კომპიუტ. ცენტრი-1, 
16.40სთ, 
დამატებითი 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის 
გარდა მათემატიკის  
და უცხო ენისა 

  

15. 07.19       
16. 07.19  111771,772,773 

ბიზნეს 
სამართლის 
საფუძვლები  
როსეფაშვილი ნ. 
06-702ბ 
 

774, 775, 776 
ბიზნეს სამართლის 
საფუძვლები 
როსეფაშვილი ნ.  
06-702ბ 

111765,66,67  
ბიზნეს სამართლის 
საფუძვლები 
ყანადაშვილი მ. 06-
713ბ 

111768,69.70 
ბიზნეს 
სამართლის 
საფუძვლები  
ყანადაშვილი მ.  
06-702ბ 

 

17. 07.19   111771,772,773 
ადამიანური 
რესურსების 

111765,66,67  
 მაკროეკონომიკა    
ემუხვარი გ. 06-713ბ 

  



მენეჯმენტი 
ჭანტურია ნ. 
06-702ბ 
111777, 778 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი 
კელენჯერიძე მ.  
06-707ბ 

18. 07.19 774, 775, 776  
10. 00სთ. 
მაკროეკონომიკა 
გვარუციძე აკ.  
06-713ბ 

     

19. 07.19   111768,69.70 
სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები 
ქუთათელაძე ქ.  
08-204 

111771,772,773 
სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები  
ქუთათელაძე ქ.  
08-204 

  

20. 07.19    111765,66,67  
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი  
ლომაია ც. 
06-713ბ 

  

22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

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



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

ბიზნესის ადმინისტრირება კურსი III, ჯგ.  111665, 111667,111668.111669,111670,111671, 111672,111673,111674 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19    111669, 670,111671 

ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი  
ჭანტურია ნ. 06-717ა 

 111672,673,674 
ქვეყანათმცოდნეობა  
გალახვარიძე ნ. 
06-713ბ 

111665,667,668 
ძვირფასი ქვები და 
კეთილშობილი 
ლითონები 
ფოფორაძე ნ. 
03-308 
 

 

9.07.19    
 

   

10.07.19   11671,672.673 
სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები 
ლაზაშვილი ნინო  
08-204 

111669, 670, 671 
ტურიზმი 
ნადარეიშვილი 
ნანა  
06-713ბ 

111665,667,111668 
ქვეყანათმცოდნეობა  
ნადარეიშვილი ნ.  
06-713ბ 

  

11.07.19       
12.07.19   111665, 667, 668 

ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი 
ლორთქიფანიძე რ.  
06-713ბ 

111668, 669, 670, 674 
 სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები  
ნაჭყეპია გ.  08-204 

  

13.07.19  კომპიუტ. 
ცენტრი-1 
111669, 670, 671 
კულტურა და 

111672,673,674 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი  

კომპიუტ. ცენტრი-1, 
15.40სთ,  
დამატებითი 
კრედიტიანი 

  



თანამედროვეობა დევიძე თ. 
06-713ბ 

სტუდენტებისათვის 
გარდა მათემატიკისა 
და უცხო ენისა 

15. 07.19  111669,670, 671 
ბიზნეს სამართლის 
საფუძვლები 
მამულაშვილი მ. 
06-702ბ 
 

111672,673,674 
ბიზნეს 
სამართლის 
საფუძვლები 
როსეფაშვილი ნ.  
06-702ბ 

111665, 667,  
სისტემათა 
ინჟინერინგის 
საფუძვლები მაღრაძე 
მ.  
08-204 

  

16. 07.19       
17. 07.19 10სთ. 

111672,673, 
674 
ტურიზმი  
მამფორია ნ.  
06-702ბ 

111669,670, 671 
ქვეყანათმცოდნეობა 
ნადარეიშვილი ნ.  
06-702ბ 

111665, 667, 668 
ტურიზმი 
ნადარეიშვილი ნ.  
06-713ბ 

   

18. 07.19    111672,673, 674 
რელიგიის ისტორია 
მათეშვილი ლევან  
06-711ბ 

  

19. 07.19   111665, 667,668 
ბიზნეს 
სამართლის 
საფუძვლები 
როსეფაშვილი ნ.  
06-713ბ 

   

20. 07.19  111669,671 
ნუმიზმატიკა და 
ბონისტიკა 
ჭელიძე მ. 
06-131a 

111668,670 
ნუმიზმატიკა და 
ბონისტიკა 
ჭელიძე მ. 
06-131a 

111672,673,674 
ნუმიზმატიკა და 
ბონისტიკა 
ჭელიძე მ. 
06-131a 

111665, 667 
ნუმიზმატიკა და 
ბონისტიკა 
ჭელიძე მ. 
06-131a 

 



22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



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

ბიზნესის ადმინისტრირება კურსი 4, ჯგ.  112565,566,567, 112568,569   
 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19 112565,566,567 

რისკ მენეჯმენტი  
კავთიძე ე.  
06-717ა   

 112568,569 
ლიდერობა და 
გუნდის მართვა 
კერესელიძე შ. 
06-711ბ 

   

9.07.19       
10.07.19  112565,566,567 

ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი  
დევიძე თ. 
06-713ბ 

112568,569 
რისკ მენეჯმენტი 
ლაზვიაშვილი ნ.  
06-711ბ 

   

11.07.19     
 

  

12.07.19       
13.07.19  112565,566,567 

ანტიკრიზისული 
მენეჯმენტი 
ტაბატაძე მ.  
06-713ბ 

112568,569 
ანტიკრიზისული 
მენეჯმენტი  
ტაბატაძე მ.  
06-702ბ 

   

15. 07.19  112565,566,567 
ლიდერობა და 
გუნდის მართვა 
კერესელიძე შ. 

112568,569 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი  

   



06-702ბ ლომაია ციალა  
06-713ბ 

16. 07.19 13.00 სთ 112565,566,568 
საბაკალავრო ნაშრომის 
დაცვა 
06-715a 

     

17. 07.19 10.00 სთ 
112567.569 
საბაკალავრო ნაშრომის 
დაცვა 
06-715ა 

     

18. 07.19       
19. 07.19 10.00 სთ 

112571, 112545,546 
     

20. 07.19 10.00 სთ წინა წლებში 
კურსდამთავრებულები 
საბაკალავრო ნაშრომის 
დაცვა    06-715ა 

     

22-27. 07. 
2019 

დამატებითი გამოცდები  
10.00 სთ 
 საბაკალავრო 
ნაშრომის დაცვა 
06-715ა 

    

23.07.19       
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი   
2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან      
3. დამატებითი გამოცდების ცხრილი კომპიუტერული ცენტრის გარდა შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან. 
 

 



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

ბიზნესის ადმინისტრირება კურსი 4, ჯგ.  112570      (მარკეტინგი )   

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19    სოციალური 

მარკეტინგი 
ბერიკაშვილი ლ.  
06-703ბ 

    

9.07.19       
10.07.19  ,  მარკეტინგული 

კვლევის პრინციპები 
დევიძე თ.  
06-703ბ 

   

11.07.19     
 

  

12.07.19   შესყიდვების 
მენეჯმენტი  
კატუკია ვ. 
06-703ბ 

   

13.07.19 ბიზნეს 
სამართლის 
საფუძვლები  
მამულაშვილი 
მ.  
06-715ბ 

     

15. 07.19       
16. 07.19 ადამიანური 

რესურსების 
მენეჯმენტი  

     



კატუკია .06-
715ბ 

17. 07.19       
18. 07.19 10.00 სთ 

112570,  
საბაკალავრო 
ნაშრომის დაცვა 
06-715ა 

     

19. 07.19       
20. 07.19       
22-27. 07. 
2019 

დამატებითი გამოცდები     

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

 

 

 

 

 

 



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

ბიზნესის ადმინისტრირება კურსი 4, ჯგ.  112571      
დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19   ფირმის ეკონომიკა  

მამალაძე ი. 06-710ბ 
   

9.07.19       
10.07.19   საინჟინრო 

ფსიქოლოგია და 
ერგონომიკა 
ბიზნესში  
ყურაშვილი გ.  06-
710ბ 

   

11.07.19     
 

  

12.07.19       
13.07.19   კორპორაციული 

მენეჯმენტი  
ტაბატაძე მ. 06-702ბ 

   

15. 07.19       
16. 07.19       
17. 07.19       
18. 07.19       
19. 07.19 10.00 სთ   112571  

საბაკალავრო ნაშრომის 
დაცვა  06-715ა 

     

20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის მეორე    სემესტრის  დასკვნითი 

გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 
ბიზნესის ადმინისტრირება კურსი 4, ჯგ.  112545,  546    (აუდიტი) 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19     

 
 
 

  

9.07.19  112545,  546    
აუდიტი  
ბიბიჩაძე დ.  
06-702ბ 
 

 
 

   

10.07.19     
 

  

11.07.19    112545,  546    
ბიუჯეტირება და შიდა 
კონტროლი  
ხარხელაური ხ.  
06-702ბ 

 
 

  

12.07.19       
13.07.19  112545,  546    

ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი 
კატუკია ვ.  
06-713ბ 

    

15. 07.19  112545,  546    
ბიზნეს 
სამართლის 

    



საფუძვლები 
მამულაშვილი მ. 
06-717ბ 

16. 07.19       
17. 07.19   112545,  546    

 საბანკო ოპერაციებისა და 
პროცესების სააღრიცხვო 
უზრუნველყოფა  
ბურდიაშვილი რ.  
06-109ა 

   

18. 07.19       
19. 07.19 10.00 სთ 

112545, 546 
საბაკალავრო 
ნაშრომის დაცვა 
06-715ა 

     

20. 07.19       
22-27. 07. 
2019 

დამატებითი გამოცდები     

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

 

 

 


