
 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი       2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 1 ჯგუფი ¹#2519 58 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  ) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით ) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 

სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 5 გოცირიძე მარინა 

27.01 10:00 712 

2 
საინჟინრო კვლევების საფუძვლები 

5 მენთეშაშვილი ვაჟა 
28.01 10:00 625 

3 

სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის 

ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული  

მაგისტრალები 
5 ქენქაძე პეტრე 

31.01 10:00 447 

4 
სატრანსპორტო ლოგისტიკა 

5 ბუბუტეიშვილი ლევან 
03.02 10:00 682 

5 
სარკინიგზო დისკრეტული მოწყობილობების  

თეორია 
5 დუნდუა ალექსანდრე 

06.02 10:00 668 

6 
ბიზნეს კომუნიკაცია  ინგლისური 

5 გოცირიძე რუსუდანი 
08.02 10:00 550 

 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი      2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 1 ჯგუფი ¹#251946a 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  ) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით ) 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის დრო აუდ. 

1 

სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 5 გოცირიძე მარინა 

27.01 10:00 712 

2 
საინჟინრო კვლევების საფუძვლები 

5 მენთეშაშვილი ვაჟა 
28.01 10:00 625 

3 

სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის 

ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული  

მაგისტრალები 
5 ქენქაძე პეტრე 

31.01 10:00 444 

4 
სატრანსპორტო ლოგისტიკა 

5 ბუბუტეიშვილი ლევან 
03.02 10:00 682 

5 
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა 
5 ბუბუტეიშვილი ლევან 

06.02 10:00 682 

6 
ბიზნეს კომუნიკაცია  ინგლისური 

5 გოცირიძე რუსუდანი 
08.02 10:00 55027.01 

 

 

 



სტ          სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი       2019/19 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 1 ჯგუფი ¹#2519461 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  ) 

დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

  

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი       2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

 

გამოცდების  ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 1 ჯგუფი ¹#251965 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  ) 

 (დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ

. გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდი

ს დრო 

აუდ. 

1 საინჟინრო კვლევის საფუძვლები 5 
კვანტალიანი გულივერი 

28.01 1000 676 

2 
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი 
5 

გოცირიძე მარინა 

27.01 1000 712 

3 
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო 

ინჟინერიაში 
5 

მოისწრაფიშვილი მანანა 

30.01 1000 676 

4 

სისტემური მიდგომის საფუძვლები 

ხელოვნური ნაგებობების 

დაპროექტებისადმი 

4 
მაისურაძე ბორისი 03.02 

1000 

681 

5 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და 

სტიქიური მოვლენები 
4 

მელაძე ზურაბ 06.02 

1000 

681 

6 
ბიზნეს კომუნიკაცია  ინგლისური 

5 გოცირიძე მარინა 
08.02 1000 550 

 

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ

. გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი 5 გოცირიძე მარინა 

27.01 1000 712 

2 საინჟინრო კვლევების საფუძვლები 
5 მენთეშაშვილი ვაჟა 

27.01 1000 625 

3 

სარკინიგზო და სხვა სახის 

ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და 

ჩქაროსნული  მაგისტრალები 
5 ქენქაძე პეტრე 

31.01 1000 444 

4 სატრანსპორტო ლოგისტიკა 
5 ბუბუტეიშვილი ლევან 

03.02 1000 682 

5 ტრანსპორტის ეკონომიკა 
5 ბუბუტეიშვილი ლევან 

06.02 1000 668 

6 
ბიზნეს კომუნიკაცია  ინგლისური 

5 გოცირიძე რუსუდანი 
08.02 1000 550 



 

კურსი 1 ჯგუფი ¹#251964 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  ) 

 (დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 
 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ

. გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდი

ს დრო 

აუდ. 

1 საინჟინრო კვლევის საფუძვლები 5 
კვანტალიანი გულივერი 

28.01 1000 676 

2 
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი 
5 

გოცირიძე მარინა 

27.01 1000 712 

3 
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო 

ინჟინერიაში 
5 

მოისწრაფიშვილი მანანა 

30.01 1000 676 

4 

სისტემური მიდგომის საფუძვლები 

ხელოვნური ნაგებობების 

დაპროექტებისადმი 

4 
მაისურაძე ბორისი 03.02 

1000 

681 

5 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და 

სტიქიური მოვლენები 
4 

მელაძე ზურაბი 06.02 

1000 

681 

6 
ბიზნეს კომუნიკაცია  ინგლისური 

5 გოცირიძე რუსუდანი 
08.02 1000 550 

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2018/19 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 1 ჯგუფი ¹#251904 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  ) 

 (დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის დრო აუდ. 

1 
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური ენა)  

შონია მარიამი 
27.01 1400 651 

2 
საქალაქო საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი 
 

გორშკოვი თეიმურაზი 
29.01 1400 651 

3 
მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი  

ბუთხუზი ნათია 
31.01 1400 651 

4 
ტელემატიკის სისტემები  

ბოგველიშვილი ვახტანგ 
03.02 1400 651 

6 
ჭკვიანი ტრანსპორტი და ლოგისტიკა 

ქალაქებისთვის 
 გოგილიძე ემელიანე 06.02 1400 651 

 

 



სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 1 ჯგუფი ¹#2519112 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  ) 

 (დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 
 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები 
5 

წიკლაური-შენგელია 

ჟუჟუნა 

27.01 12:00 713 

2 ფინანსური მენეჯმენტი 
5 

წიკლაური-შენგელია 

ჟუჟუნა 

29.01 12:00 713 

3 მარკეტინგის  მენეჯმენტი 
5 კილაძე თამარი 

30.01 12:00 714 

4 
საერთაშორისო ვაჭრობა 

5 
ზუბიაშვილი მარიამი 04.02 12:00 553 

5 აზროვნების ეკონომიკური წესი  
5 

რუხაძე თამარი 06.02 12:00 712 

6 
ბიზნეს კომუნიკაცია  (ინგლისური) 

5 გოცირიძე რუსუდანი 
08.02 12:00 712 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 1 ჯგუფი ¹#251920 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

(დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 მეცნიერული კვლევის მეთოდები 
 ტყემალაძე რამაზი 

29.01 11:00 553 

2 
მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ–

ეკონომიკური ანალიზი 
 მჭედლიშვილი თამაზ 

01.02 11:00 553 

3 
დამუშავების ელექტროფიზიკური და 

ელექტროქიმიური მეთოდები  ბაქრაძე ნანა 
08.02 11:00 553 

4 
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი  
გოცირიძე მარინა 06.02 11:00 553 

5 სამრეწველო საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია 
 

მეგრელიძე თამაზი 04.02 11:00 553 

6 
ბიზნეს კომუნიკაცია  (ინგლისური) 

 შონია მარიამი 
27.01 12:00 717 

 



 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 2 ჯგუფი ¹#251804 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

(დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის დრო აუდ. 

1 
ტრანსპორტის ზემოქმწდება გარემოსა 

და საზოგადოებაზე 
 

ბოგველიშვილი ვახტანგ 
28.01 10:00 507 დეპ 

2 
სატრანსპორტო ნაკადების 

მოდელირება და სიმულაცია 
 

სისვაძე გიორგი 
30.01 10:00 507 დეპ 

 
სატრანსპორტო მოძრაობის 

კონტროლი 
 

გორშკოვი თეიმურაზი 
04.02 10:00 507 დეპ 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 2 ჯგუფი ¹#2518112 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

 (დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 ლოჯისტიკა 
 ბოჭოიძე ლელა 

28.01 10:00 508 

დეპ 

2 
რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი 

ტრანსპორტზე  ჯაფარიძე დავითი 

30.01 10:00 508 

დეპ 

3 
ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა 

ტრანსპორტზე  
მოისწრაფისვილი მზია 03.02 10:00 508 

დეპ 

4 

საწარმოო პრაქტიკა ტრანსპორტის მენეჯმენტში 

 

ტყეშელაშვილი გოდერძი 05.02 10:00 508 

დეპ 

  

 

 



 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 2 ჯგუფი ¹#251858 
 (დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

(დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 

რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის  

მართვა , ავტომატიზაცია და ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობა ასინქრონული ამძრავით 
5 

კარიპიდისი-კარიბოვი 

სერგო 

27.01 10:00 510დეპ 

2 

ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და 

ინდივიდუალური რესურსის მართვა 

ექსპლუატაციაში 
5 შარვაშიძე ავთანდილი 

30.01 10:00 510დეპ 

3 
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის 

მათემატიკური მოდელირება 5 მესხიძე ზაზა 

03.02 10:00 510დეპ 

4 
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული 

სისტემები და ტექნიკური დიაგნოსტირება 5 
მუხიგულაშვილი ნინო 06.02 10:00 510დეპ 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 2 ჯგუფი ¹#251846ა 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

 (დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 

საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების 

ავტოტექნიკური და ტრასოლოგიური 

ექსპერტიზა 
5 ველიჯანაშვილი რეზო 

05.02 10:00 509 დეპ 

2 ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი 
5 მღებრიშვილი ხათუნა 

03.02 10:00 509 დეპ 

3 ავტომობილების თეორია 
5 ფრიდონაშვილი დავით 

30.01 10:00 509 დეპ 

4 
ავტომობილის  პროფილაქტიკური  

ოპერაციების სისტემა 5 
ლეკიაშვილი ვარლამ 28.01 10:00 509 დეპ 

 



 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 2 ჯგუფი ¹#2518461 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

(დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 საერთაშორისო და რეგიონალური ლოგისტიკა 6 
ბუთხუზი  ნათია 

31.01 10:00 507დეპ 

2 სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები 7 
მღებრიშვილი ხათუნა 

28.01 10:00 507დეპ 

3 

საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის 

ფუნქციონირების სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა 

7 
მღებრიშვილი ხათუნა 

03.02 10:00 507დეპ 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 2 ჯგუფი ¹#251865 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

 (დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 საავტომობილო მაგისტრალები 4 
ჭურაძე კონსტანტინე 

27.01 10:00 512 დეპ 

2 საქალაქო  გზები და ქუჩები 4 მექანარიშვილი 

თეიმურაზი 

29.01 10:00 512 დეპ 

3 
საავტომობილო გზები რთულ ბუნებრივ 

პირობებში 
4 

ბურდულაძე ალექსი 

31.01 10:00 512 დეპ 

4 
საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია და 

მოდერნიზაცია 4 

პაპუაშვილი თენგიზი 04.02 10:00 512 დეპ 

 

 

 

 



 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

მაგისტრატურა - კურსი 2 ჯგუფი ¹#251860 
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება 2020  წლის   27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით  )  

(დამატებითი გამოცდები ტარდება  2020   წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით) 

 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 

რკინიგზების დაპროექტებისა და 

მშენებლობის თავისებურებები რთულ 

მთიან პირობებში 

4 
ირემაშვილი ხვიჩა 

31.05 10.00 512 დეპ 

2 
ლიანდაგის მოწყობის და  მოვლა-შენახვის 

ტექნიკური პირობები და ნორმები 
4 

კუპატაძე თორნიკე 

29.01 10.00 512 დეპ 

3 მეორე ლიანდაგების დაპროექტება 4 
კუპატაძე თორნიკე 

27.01 10.00 512 დეპ 

4 
"რელსი-თვალი" დინამიკური სისტემის 

ურთიერთქმედების კვლევის მეთოდები 4 

ირემაშვილი ხვიჩა 04.02 10.00 512 დეპ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

დოქტორანტურა  - კურსი 1 ჯგუფი ¹#351901 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის 

მეთოდები 
5 

რეზო ძნელაძე 

28.01 12:00 715 

2 სწავლების მეთოდები 5 
რეზო ძნელაძე 

30.01 12:00 715 

3 
საავტომობილო  ტრანსპორტის ეფექტური  

ფუნქციონირების   ძირითადი   პრინციპები         
5 

ვარლამ ლეკიაშვილი 

04.02 10:00 550 

4 

სარკინიგზო ვაგონების და ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობების მოწყობილობების 

კონსტრუქციული გაუმჯობესების, რემონტისა 

და ტექნიკური მომსახურების მეთოდების 

პრობლემების კვლევა 

5 

ავთანდილ შარვაშიძე 08.02 10:00 553 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

დოქტორანტურა  - კურსი 1 ჯგუფი ¹#351902 

 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის 

მეთოდები 
5 

რეზო ძნელაძე 

28.01 12:00 715 

2 სწავლების მეთოდები 5 
რეზო ძნელაძე 

30.01 12:00 715 

3 მანქანათმშენებლობა 5 
რაულ თურმანიძე 

04.02 12:00 625 

4 
საწარმოო  პროცესები 

5 
ნია ნათბილაძე 08.02 12:00 708 

 



 

 

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

2018/19 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების ცხრილი 

დოქტორანტურა  - კურსი 1 ჯგუფი ¹#351903 
 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდ

ის დრო 

აუდ. 

1 
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის 

მეთოდები 
5 

რეზო ძნელაძე 

28.01 12:00 715 

2 სწავლების მეთოდები 5 
რეზო ძნელაძე 

30.01 12:00 715 

3 
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და 

ორგანიზაციის აქტუალური საკითხები 
10 

გოდერძი ტყეშელაშვილი 

04.02 12:00 619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


