
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სპეციალობის  -IV კურსის სტუდენტებისათვის 

ჯგ. 112455, 456, 457 ,458 
დღეები                 9-11                    11-13                   13 - 15                                       

15 - 17 
                                                  
17 - 19 

ორშაბათი 
9.07.18 

     

სამშაბათი 
10.07.18 

   
 

 112455,456,457  
საგადასახდო 
სისტემები  
ჩხაიძე ზ. 06-713ბ 

112458 
ანგარიშსწორების 
სისტემები ჩხაიძე 
ზ.06-131ა 

ოთხშბათი 
11.07.18 

   კომპიუტერულ 
ცენტრში 
დამატებით 
კრედიტიანი ყველა 
საგანი 

 

ხუთშაბათი 
12..07.18 

    112458 
ბიზნეს 
სამართლებრივი 
რეგულირება  
ღადუა თ. 06-703ბ 

პარასკევი 
13.07.18 

     

შაბათი 
14.07.18 

   112455,456,457  
საბანკო 
პროექტების 
მართვის სისტემები 
მაისურაძე მ.  
06-131ა 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სპეციალობის  -IV კურსის სტუდენტებისათვის 

ჯგ. 112455, 456, 457 ,458 
დღეები                 9-11                    11-13                   13 - 15                                       

15 - 17 
                                                  
17 - 19 

ორშაბათი 
16.07.18 

   112455,456,457  
Excel–ი ბიზნესში  
ქუთათელაძე ა. 
06-131ა 

 

სამშაბათი 
17.07.18 

   
 

   

ოთხშბათი 
18.07.18 

     

ხუთშაბათი 
19..07.18 

     

პარასკევი 
20.07.18 

  112455,456,457 458 
მენეჯმენტი 
საფინანსო 
დაწესებულებებში 
გვენეტაძე ლ.  
06-713ბ 

  

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  
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სპეციალობის  -III კურსის სტუდენტებისათვის 
ჯგ. 112555, 556 
დღეები                 9-11                  11-13             13 - 15                                       

15 - 17 
                                                  
17 - 19 

ორშაბათი 

9.07.18 

ძვირფასი ქვები და 
კეთილშობილი 
ლითონები 
გაჩეჩილაძე ხ. 03-
308 

    

სამშაბათი 

10.07.18 

     

ოთხშბათი 

11.07.18 

   კომპიუტერულ 
ცენტრში 

დამატებით 
კრედიტიანი 
ყველა საგანი 

 

ხუთშაბათი 

12..07.18 

  ინვესტირების 
ფინანსური 
საფუძვლები 
ნოზაძე მ. 06-715ბ 

  



პარასკევი 

13.07.18 

     

შაბათი 

14.07.18 

 ნუმიზმატიკა და 
ბონისტიკა  
მოსიაშვილი ვ. 06-
112ა 

   

 
 
 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სპეციალობის  -III კურსის სტუდენტებისათვის 
ჯგ. 112555, 556 
დღეები                 9-11                                11-13                 13 - 15                        15 - 17                                                                            

17 -         19 

ორშაბათი 

16.07.18 

   ფასიანი ქაღალდები და 
ფინანსური ბაზრები 
შონია ნ.      06-702ბ 

 

სამშაბათი 

17.07.18 

   

ტექნოლოგიური 
გადაწყვეტილებები 
ფინანსურ ინდუსტრიაში 
მაისურაძე მამუკა  

   



06-131ა 

ოთხშბათი 

18.07.18 

     

ხუთშაბათი 

19..07.18 

     

პარასკევი 

20.07.18 

  მონეტარული 
პოლიტიკის 
საფუძვლები 
მოსიაშვილი ვ.  
06-702ბ 

  

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  
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სპეციალობის  -IIკურსის სტუდენტებისათვის 

ჯგ. 111655, 656 

დღეები                 9-11                                11-
13 

                              
13 - 15 

                                      
15 - 17 

                                                  
17 - 19 

ორშაბათი 

9.07.18 

სადაზღვევო საქმის 
საფუძვლები 
ნაცვლიშვილი შ. 
06-705ბ 

    

სამშაბათი 

10.07.18 

   

 

   

ოთხშბათი 

11.07.18 

   კომპიუტერულ 
ცენტრში 

დამატებით 
კრედიტიანი 
ყველა საგანი 

 

ხუთშაბათი 

12..07.18 

 კომპიუტერულ 
ცენტრში (უცხო ენა-
4)  

   

პარასკევი      



13.07.18 

შაბათი 

14.07.18 

კომპიუტერულ 
ცენტრში(გამოყენებითი 
ფსიქოლოგია) 

    

 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი  
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სპეციალობის  -II კურსის სტუდენტებისათვის 
ჯგ. 111655, 656 
დღეები                 9-11                                11-13                               

13 - 15 
                                      
15 - 17 

                                                  
17 - 19 

ორშაბათი 

16.07.18 

   მარკეტინგის 
საფუძვლები 
ოთინაშვილი რ. 
06-705ბ 

 

სამშაბათი 

17.07.18 

   

 

   

ოთხშბათი 

18.07.18 

    საბანკო 
ინჟინერინგისა და 
მართვის 
საფუძვლები 
მაისურაძე მ.  



06-702ბ 

ხუთშაბათი 

19..07.18 

     

პარასკევი 

20.07.18 

    ბიზნეს 
სამართლის 
საფუძვლები 
ღადუა თ.06-702ბ 

შაბათი 

21.07.18 

     

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


