
2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151801    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
საინჟინრო მათემატიკა 2 

ნაცვლიშვილი ზუბიკო 
8.07 12.40 კც. 1 

VI სარ 

2 
ზოგადი ფიზიკა-2 კალანდაძე იამზე 11.07 14.25 კც. 1 

VI სარ 

3 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
დუნდუა ალექსანდრე 

12.07 10.00 668 

 

4 ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობ კაკაურიძე თამაზი 15. 07 10.00 565 

5 
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების 

ზოგადი კურს 

ფრიდონაშვილი 

დავითი 

18. 07 10.00 583 

6 
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი 
შარვაშიძე ავთანდილი 

19. 07 10.00 442 

7 გეგმილური ხაზვა სილოგავა მედეაა 20. 07 10.00 566 

8 
უცხო ენა  10.07 9.00 კც. 1 

VI სარ 

                                                  2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151802    
(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდი

ს  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
საინჟინრო მათემატიკა 2 

ნაცვლიშვილი ზუბიკო 
8.07 12.40 კც. 1 VI 

სარ 

2 
ზოგადი ფიზიკა-2 კალანდაძე იამზე 11.07 14.25 კც. 1 VI 

სარ 

3 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
დუნდუა ალექსანდრე 

12.07 12.00 668 

 

4 ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობ კაკაურიძე თამაზი 15. 07 12.00 565 

5 
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების 

ზოგადი კურს 

ფრიდონაშვილი 

დავითი 

18. 07 12.00 583 

6 გეგმილური ხაზვა ჩიტიაშვილი მანანა 20.07 12.00 620 

7 
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი 
შარვაშიძე ავთანდილი 

19. 07 12.00 442 



8 
უცხო ენა  10.07 9.00 კც. 1 VI 

სარ 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151803    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 

საინჟინრო მათემატიკა 2 

ნაცვლიშვილი ზუბიკო 

8.07 12.40 კც. 1 

VI 

სარ 

2 

ზოგადი ფიზიკა-2 
კალანდაძე იამზე 

11.07 14.25 კც. 1 

VI 

სარ 

3 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
დუნდუა ალექსანდრე 

13 10.00 668 

4 ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობ კაკაურიძე თამაზი 20 10.00 561 

5 
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი 

ფრიდონაშვილი 

დავითი 

19 10.00 583 

6 გეგმილური ხაზვა ზუკაკიშვილი რამილი 9 10.00 561 

7 
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი 
შარვაშიძე ავთანდილი 

16 10.00 442 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151820    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდ. 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
მათემატიკა 2.1 

ყურაშვილი თინა 
8.07 14.30 კც. 1 VI 

სართ 

2 ტექნიკური საფუძვლები 2 ჭელიძე გრიგოლ 10 10.00 651 

3 
კომპიუტერული და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები . . ლოგისტიკაში 
გოგილიძე ემელიანე 

       12 10.00 651 

4 საბუღალტრო აღრიცხვა გოდერძიშვილი ია 15 10.00 651 

5 მეცნიერული მუშაობის მეთოდიკა თაბუკაშვილი 17 10.00 651 



რუსუდანი 

6 გერმანული ენა 2 ბოჭორიშვილი ირინე 19 10.00 651 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹# 151840   

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
საინჟინრო მათემატიკა 2 

ყურაშვილი თინა 
8.07 12.40 კც. 1 VI 

სართ 

2 
ზოგადი ფიზიკა-2 

მელაძე ვახტანგ 
11.07 14.25 კც. 1 VI 

სართ 

3 ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა კაკაურიძე თამაზი 20.07 10.00 565 

4 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) კვიციანი ტარიელ 13.07 10.00 561 

5 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
შურღაია ირაკლი 

15.07 10.00 9 

6 გეგმილური ხაზვა სილოგავა მედეა 17.07 10.00 565 

 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151660    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
საინჟინრო მათემატიკა 2 

ყურაშვილი თინა 
8.07 12.40 კც. 1 VI 

სართ 

2 
ზოგადი ფიზიკა-2 

მელაძე ვახტანგ 
11.07 14.25 კც. 1 VI 

სართ 

3 
კვების პროდუქტთა ქიმია 

ტაბატაძე ლალი 
13.07 10.00 664 

4 

კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 

შურღაია ირაკლი 

 

 

   15.07 

10.00 621 

5 
გეგმილური ხაზვა 

სილოგავა მედეა 
19.07 10.00 561 



6 

საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და 

აპარატები მეგრელიძე თამაზი 

17.07 10.00 664 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151670    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
საინჟინრო მათემატიკა 2 

ყურაშვილი თინა 
8.07 12.40 კც. 1 VI 

სართ 

2 
ზოგადი ფიზიკა-2 

მელაძე ვახტანგ 
11.07 14.25 კც. 1 VI 

სართ 

3 ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობ კაკაურიძე თამაზი 13.07 10.00 565 

4 სამრეწველო ნაწარმთა მასალათმცოდნეობა 1 უგრეხელიძე ირინე 15.07 10.00 704 

5 
გეგმილური ხაზვა მჭედლიშვილი 

ზურაბ 

17.07 10.00 566 

6 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
შურღაია ირაკლი 

19.07 10.00 619 

7 მეწარმეობის პრინციპები ხითარიშვილი ნანა 20.07 10.00 620 

 
     

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹# 151880   

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
საინჟინრო მათემატიკა 2 

ნაცვლიშვილი ზუბიკო 
8.07 14.30 კც. 1 VI 

სართ 

2 
ზოგადი ფიზიკა-2 

კალანდაძე იამზე 
12.07 9.00 კც. 1 VI 

სართ 

3 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) კვიციანი ტარიელ 10.07 10.00 561 

4 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
გოცაძე მერაბ 

15.07 10.00 554 

5 რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების შარვაშიძე ავთანდილი 17.07 10.00 442 



ზოგადი კურსი 

6 გეგმილური ხაზვა შუბითიძე თამარ 19.07 10.00 565 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151890    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 2 

სხვიტარიძე ქეთევან 
8.07 14.30 კც. 1 VI 

სართ 

2 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
გოცაძე მერაბ 

15.07 12.00 554 

3 მიკროეკონომიკის საფუძვლები ჯანჯღავა ჯამლეტი 10 10.00 619 

4 სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები რუხაძე თამარი 12 10.00      619 

5 დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები ზაზაძე ნანა 18 10.00 619 

6 
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები წიკლაური-შენგელია 

ჟუჟუნ 

20 10.00 620 

 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151891    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 2 

სხვიტარიძე ქეთევან 

8.07 14.30 კც. 1 

VI 

სართ 

2 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
გოცაძე მერაბ 

10 12.00 554 

3 მიკროეკონომიკის საფუძვლები ჯანჯღავა ჯამლეტი 12 12.00 620 

4 სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები რუხაძე თამარი 18      12.00 561 

5 დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები ზაზაძე ნანა 20 12.00 621 

6 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები წიკლაური-შენგელია 15 12.00 712 



ჟუჟუნა 

 

 

 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#151892    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 2 

სხვიტარიძე ქეთევან 
8.07 14.30 კც. 1 VI 

სართ 

2 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
გოცაძე მერაბ 

19 10.00 668 

3 მიკროეკონომიკის საფუძვლები ჯანჯღავა ჯამლეტი 11 12.00 619 

4 სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები რუხაძე თამარი 12 12.00 619 

5 დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები ზაზაძე ნანა 15     12.00 553 

6 
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები წიკლაური-შენგელია 

ჟუჟუნა 

17 12.00 619 

      

 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#   151893 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 2 

სხვიტარიძე ქეთევან 
8.07 14.30 კც. 1 VI 

სართ 

2 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 
გოცაძე მერაბ 

19 12.00 668 

3 მიკროეკონომიკის საფუძვლები ჯანჯღავა ჯამლეტი 13 10.00 554 

4 სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები რუხაძე თამარი 17 10.00 620 

5 დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები ზაზაძე ნანა 9 10.00 565 

6 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები წიკლაური-შენგელია 18 10.00 619 



ჟუჟუნა 

 

 

 

 

 

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 



2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

2018/19 სასწავლო წლის ზაფხულის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 1   ჯგუფი ¹#    

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2019 წლის 8 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით) 

(დამატებითი გამოცდები ტარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 27  ივლისის ჩათვლით) 

 

#¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ
. 

გამომცდელის გვარი 

გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 


