
 

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

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  1 კურსი ჯგ. 111855, 111856  

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16      17-18 19-20 
8.07.19     კომპ. ცენტრი-1 

16:20  
მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში-2 
 
 

  

9.07.19  კომპ. ცენტრი-1 
12.15 სთ. 
უცხო ენა -2 

    

10.07.19   კომპ. ცენტრი-1 
14.25 სთ. 
ფინანსების 
საფუძვლები 
 

   

11.07.19 კომპ. ცენტრი-1 
111855 
სოციოლოგია 

  კომპ. ცენტრი-1 
15:30სთ 
საქართველოს ისტორია 
და კულტურა ; 
 
კომპ. ცენტრი-1 

  



16.35სთ  
დამატებით 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის 
მათემატიკა 

12.07.19    კომპ. ცენტრი-1 
16.35სთ  
დამატებით 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის 
უცხო ენა 

  

13.07.19       
15. 07.19   კომპ. ცენტრი-2 

14:15 სთ 
ბიზნესის 
საფუძვლები 

კომპ. ცენტრი-1 
15.40სთ  
დამატებით 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის 
გარდა მათემატიკის 
და უცხო ენისა 

  

16. 07.19       
17. 07.19  ბიზნესის 

ფსიქოლოგია  
გაფრინდაშვილი 
როზა  
06-711ბ 

    

18. 07.19       
19. 07.19       
20. 07.19       
22-27. დამატებითი გამოცდები     



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) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  II კურსი  ჯგ. 112755, 112756,  

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

საქმის 
საფუძვლები  
ნაცვლიშვილი შ. 
06-131ა  

     

9.07.19 ბიზნესის 
ფსიქოლოგია 
ფოცხვერაშვილი 
დ. 06-705ბ 

     

10.07.19       
11.07.19 კომპ. ცენტრი-1 

10.00სთ 
უცხო ენა-4 

  კომპ. ცენტრი-1 
16.35სთ 
მათემატიკა  
დამატებით 
კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის 
 

  

12.07.19  კომპ. ცენტრი-1 
12:25სთ 
ფინანსური 
აღრიცხვა 

 კომპ. ცენტრი-1 
16.15სთ 
უცხო ენა  
დამატებით 

  



 კრედიტიანი 
სტუდენტებისათვის 
 

13.07.19        
15. 07.19   კომპ. ცენტრი-2 

14:15 სთ 
ბიზნესის 
საფუძვლები 

   

16. 07.19       
17. 07.19   ალგორითმების 

თეორიის 
საფუძვლები 
ქუთათელაძე ა. 
06-131ა 

   

18. 07.19       
19. 07.19    საბანკო 

ინჟინერინგისა და 
მართვის საფუძვლები  
მაისურაძე მამუკა  
06-131ა 

  

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) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  III კურსი ჯგ. 111655, 111656 

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

ქაღალდები და 
ფინანსური 
ბაზრები 
ხიდირბეგიშვილი 
ნ. 06-131ა 

     

9.07.19       
10.07.19   ძვირფასი ქვები და 

კეთილშობილი 
ლითონები  
გაჩეჩილაძე ხ. 03-308 

   

11.07.19    ტექნოლოგიური 
გადაწყვეტილებები 
ფინანსურ 
ინდუსტრიაში 
მაისურაძე მ. 
06-131ა 
 

  

12.07.19       
13.07.19    ბიზნესის   



საფუძვლები  
შენგელია ქ. 
06-112ა 

15. 07.19   ფაკულტეტის კომპ. 
კლასი. 706ა.  
111655 
 მონეტარული 
პოლიტიკის 
საფუძვლები  

ფაკულტეტის კომპ. 
კლასი. 706ა.  
111656 
 მონეტარული 
პოლიტიკის 
საფუძვლები 

  

16. 07.19       
17. 07.19   ფაკულტეტის კომპ. 

კლასი. 706ა.  
111655 ფინანსური 
ინვესტიციები 

ფაკულტეტის კომპ. 
კლასი. 706ა.  
111656  
ფინანსური 
ინვესტიციები 

  

18. 07.19       
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) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  4 კურსი ჯგ. 112555, 112556, 112558 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19  112555, 112556 

ფინანსური 
სისტემების 
მართვა ცაავა გ. 
06-131ა 

 112558 
ფინანსური 
სისტემების მართვა 
ცაავა გ. 
 
 

  

9.07.19       
10.07.19   ,  112555, 112556 

საბანკო პროექტების 
მართვის სისტემები  
მაისურაძე მამუკა  
06-131ა 

112558 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი კატუკია 
ვ. 06-713ბ 

  

11.07.19  საბაკალავრო 
ნაშრომის დაცვა 

  
 

  

12.07.19       
13.07.19  112555, 112556 

ბიზნესის 
საფუძვლები  
შენგელია ქ.  
06-717ა 

 112558 
ბიზნეს სამართლის 
საფუძვლები  
მამულაშვილი მ.  
06-703ბ 

  

15. 07.19   112555, 112556 
Excel–ი  ბიზნესში 

112558 
Excel–ი  ბიზნესში  

  



ქუთათელაძე ალეკო  
06-131ა. 

ქუთათელაძე ალეკო  
06-131ა 

16. 07.19       
17. 07.19  საბაკალავრო 

ნაშრომის დაცვა 
    

18. 07.19 112558 
საბაკალავრო 
ნაშრომის 
დაცვა 

  112555, 112556 
საანგარიშსწორებო 
სისტემები ჩხაიძე ზ. 
06-131ა 

  

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. 


