
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის  -IV კურსის სტუდენტებისათვის 
ჯგ. 112465, 466,467,468,469 
დღეები/სა
ათები 

                 9-11                          11-13                                   
13 - 15 

                                     
15 - 17 

                                                      
17 - 19 

ორშაბათი 
9.07.18 

  112465,66,67 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი  
ღამბაშიძე თ. 06-
713ბ 

  112468,69 
ადამიანური 
რესურსების 
მენეჯმენტი 
ლომაია ც. 06-702ბ 

სამშაბათი 
10.07.18 

     

ოთხშბათი 
11.07.18 

       112468,69 
რისკ მენეჯმენტი 
ლაზვიაშვილი ნ.  

06-709ბ 

112465,66,67 
რისკ მენეჯმენტი  
კავთიძე ე.06-713ბ 

კომპიუტერულ 
ცენტრში 
დამატებით 
კრედიტიანი 
ყველა საგანი 

 

ხუთშაბათ
ი 
12..07.18 

     

პარასკევი 
13.07.18 

112465,66,67 
პროექტების 
მენეჯმენტი 
როსტიაშვილი თ. 
06-713ბ 

 112468,69 
პროექტების 
მენეჯმენტი 
როსტიაშვილი თ  
06-702ბ 

  

შაბათი      



14.07.18 
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის  -IV კურსის სტუდენტებისათვის 

ჯგ. 112465, 466,467,468,469 

დღეები/საათები                 9-11                11-13                  13 - 15                                                                      
15 - 17 

                                                  
17 - 19 

ორშაბათი 
16.07.18 

 112465,66,67 
ბიზნესის ანალიზის 
მეთოდები  
ბერიძე თ. 06-713ბ 

112468,69 
ბიზნესის ანალიზის 

მეთოდები  
ბერიძე თ. 06-715ბ 

  

სამშაბათი 
17.07.18 

       

ოთხშბათი 
18.07.18 

     

ხუთშაბათი 
19.07.18 

            
 

   

პარასკევი 
20.07.18 

 112465,66  
საინჟ. ფსიქ. და                                    
ერგონომიკა,  
06-713ბ 
ყურაშვილი 

 112467,68,69 საინჟინრო    
ფსიქ. და ერგონომიკა,     
06-713ბ ყურაშვილი გ. 

  

შაბათი 
21.07.18 

     

შენიშვნა: წინამდებარე ცხრილში მოცემული კომპიუტერულ ცენტრში ჩასაბარებელი გამოცდების დრო დააზუსტეთ 
                  ტესტირების ცენტრის ცხრილში 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის  -III კურსის სტუდენტებისათვის 
ჯგ. 112565, 566,567,568,569,570,571,572,573 
დღეები/საათები                 9-11                11-13                      13 - 15                       15 - 17                                                                     

          17 - 19 

ორშაბათი 

9.07.18 

112565, 566,567 

ტურიზმის 
თეორია 
ნადარეიშვილი ნ. 
06-713ბ 

 112568,569,570 

ტურიზმის თეორია  
ნადარეიშვილი ნ.  

06-717ა 

571,572,573 

ტექნოლოგიური სისტემები 
და საწარმოო პროცესები  
ბერძენიშვილი თ. 
08-კომპ. ცენტრი-2  

 

სამშაბათი 

10.07.18 

   

 

   

ოთხშბათი 

11.07.18 

  571, 572, 573, 

ძვირფასი ქვები და 
კეთილშობილი 

ლითონები 
გველესიანი ს. 03-308 

კომპიუტერულ ცენტრში 

დამატებით კრედიტიანი 
ყველა საგანი 

 

ხუთშაბათი 

12..07.18 

  112568,569,570 

ქვეყანათმცოდნეობა  
მენაბდე ე.  
06-717ა 

  



პარასკევი 

13.07.18 

   112565, 566,567 

მონეტარული პოლიტიკის 
საფუძვლები  
მოსიაშვილი ვ. 06-713ბ 

 

შაბათი 

14.07.18 

 571,572,573 

მონეტარული 
პოლიტიკის 
საფუძვლები  
მოსიაშვილი ვ. 
06-702ბ 

112568,569,570 

მონეტარული 
პოლიტიკის 
საფუძვლები  

მოსიაშვილი ვ. 06-
713ბ 

  

 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის  -III კურსის სტუდენტებისათვის 
ჯგ. 112565, 566,567,568,569,570, 571,572,573. 
დღეები/ 

საათები 

                9-11                      11-13    13 - 15                   15 - 17        17    -   19                                                            

ორშაბათი 

16.07.18 

112568,569,570 

ფ/ქაღალდები და 
ფინანსური ბაზრები 
ხიდირბეგიშვილი ნ. 
06-702ბ 

 112565, 566,567 

ფ/ ქაღალდები და ფინ. 
ბაზრები 
ხიდირბეგიშვილი 
ნ.06-713ბ 

 571,572,573 

ფასიანი 
ქაღალდები და 
ფინანსური 
ბაზრები  
სულაშვილი გ. 



06-702ბ  

 

სამშაბათ
ი 

17.07.18 

   112565, 566,567 

ქვეყანათმცოდნეობა  
მენაბდე ე. 06-717ბ 

 

ოთხშბათ
ი 

18.07.18 

   112568,569,570 

ინჟინერინგის მენეჯმენტი 
ქუთათელაძე ქ. 08-204 

571,572,573 

ქვეყანათმცოდნ  
გალახვარიძე ნ.  

06-702ბ 

ხუთშაბა
თი 

19..07.18 

  112565, 566,567 

ინჟინერინგის 
მენეჯმენტი 
ქუთათელაძე ქ. 08-204 

  

პარასკევი 

20.07.18 

  112568,569,570 

ძვირფასი ქვები და 
კეთილშობილი 
ლითონები 
გველესიანი ს. 03-308 

571,572,573 

ტურიზმის  თეორია 
მამფორია  06-717ა 

 

შაბათი 

21.07.18 

   112565,566,567 

ტექნოლოგიური 
გადაწყვეტილებები ფინ. 

 



ინდუსტრიაში მაისურაძე 
მ.06-131ა 

 

შენიშვნა: წინამდებარე ცხრილში მოცემული კომპიუტერულ ცენტრში ჩასაბარებელი გამოცდების დრო დააზუსტეთ 
                  ტესტირების ცენტრის ცხრილში 
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  ბიზნესის 
ადმინისტრირების სპეციალობის  -II კურსის სტუდენტებისათვის 

ჯგ. 112665,667,668,669,670, 671,672,673 
დღეები/საათები                 9-11                    11-13                 13 - 15                                       

15 - 17 
                                                                     

                 17 - 19 

ორშაბათი 

9.07.18 

111665,667,671 

მაკროეკონომიკა  
ბერიძე ლ. 06-
717ა 

    

სამშაბათი 

10.07.18 

  კომპიუტერულ 
ცენტრში 
(საბუღალტრო 
აღრიცხვის საფ-ბი) 

111665,667,668,669,670, 

671,672,673 

  



 

ოთხშბათი 

11.07.18 

  კომპიუტერულ 
ცენტრში(საბანკო 
საქმის საფ-ბი) 

111665,667,668,669,670, 

671,672,673 

 

კომპიუტერულ 
ცენტრში 

დამატებით 
კრედიტიანი 
ყველა საგანი 

 

ხუთშაბათი 

12..07.18 

 კომპიუტერულ 
ცენტრში(უცხო ენა-4) 

111665,667,668,669,670, 

11655,656  

   

პარასკევი 

13.07.18 

 კომპიუტერულ 
ცენტრში(უცხო ენა-4) 

111671,672,673, 

   

შაბათი 

14.07.18 

   111672,673 

საერთაშორისო 
ბიზნესი 

111668,669,670 

მაკროეკონომიკა  
გარაყანიძე ზურაბ  



მაზიაშვილი ნ.06-
709ბ 

06-606ბ 

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი 
ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის  -II კურსის სტუდენტებისათვის 

ჯგ. 112665,667,668,669,670, 671,672,673 
დღეები                 9-11                  11-13                      13 - 15                                       

15 - 17 
                                                  
17 - 19 

ორშაბათი 

16.07.18 

 111668,669,670 

საერთაშორისო 
ბიზნესი  
ღურწკაია თ.06-713 

111672,673 

 მენეჯმენტის 
საფუძვლები  
გიგაური ნ. 06-702ბ 

111665,667,671 

საერთაშორისო 
ბიზნესი  
ღურწკაია თ. 06-
713ბ 

 

სამშაბათი 

17.07.18 

   

 

 111668,669,670 

მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
კავთიძე ე. 06-
717ბ 

 

ოთხშბათი 

18.07.18 

111665,667,671 

მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
კავთიძე ე. 06-717ა 

    



ხუთშაბათი 

19.07.18 

  111672,673 

მაკროეკონომიკა 
საჯაია თამარ  
06-709ბ 

  

პარასკევი 

20.07.18 

     

შაბათი 

21.07.18 

     

 

შენიშვნა: წინამდებარე ცხრილში მოცემული კომპიუტერულ ცენტრში ჩასაბარებელი გამოცდების დრო დააზუსტეთ 
                  ტესტირების ცენტრის ცხრილში 
 

 

 


