
სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151601 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები  ქენქაძე პეტრე 27.01 10.00 442 

2 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებები  მუხიგულაშვილი ნინო 29.01 10.00 442 

3 რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა  კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო 31.01 10.00 442 

4 საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე  კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო 6.02 10.00 444 

5 კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე  ქენქაძე პეტრე 5.02 10.00 444 

6 რკინიგზის სადგურები და კვანძები  თელია გრიგოლ 7.02 10.00 444 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151602 

 

(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 სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები  ქენქაძე პეტრე 27.01 12.00 442 

2 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებები  მუხიგულაშვილი ნინო 29.01 12.00 442 

3 
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა 

 კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო 
31.01 12.00 442 

4 
საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე 

 კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო 
6.02 12.00 444 

5 
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე 

 ქენქაძე პეტრე 
5.02 12.00 444 

6 
რკინიგზის სადგურები და კვანძები  თელია გრიგოლ       7.02      12.00 444 

       

       

 

 



 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151603 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები  ხარიტონაშვილი ვალერიან 27.01 12.00 689 

2 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებები  ველიჯანაშვილი რევაზ 
29.01 12.00 689 

3 
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე 

 ჯაჯანიძე ვალერი 
31.01 12.00 683 

4 
საავტომობილო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები 

 ველიჯანაშვილი რევაზ 
6.02 12.00 683 

5 
ავტომობილის დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება 

 ჯაჯანიძე ვალერი 
5.02 12.00 688 

6 
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები 

 
ძოწენიძე დავითი 7.02 12.00 679 

       

       

 

 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151604 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები  ძოწენიძე დავითი 7.02 12.00 688 

2 
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები 

 ხარიტონაშვილი ვალერიან 
27.01 12.00 688 

3 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებები  ველიჯანაშვილი რევაზ 
29.01 12.00 689 

4 
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე 

 
ჯაჯანიძე ვალერი 31.01 12.00 683 

5 
რკინიგზების ექსპლუატაციის ლოგისტიკური საფუძვლები 

 თელია გრიგოლ 5.02 12.00 683 

       

       

       

 

 



 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151607 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 Диагностика и техническое обслуживание автомобиля  ხმიადაშვილი ჯემალ 29.01 10.00 689 

2 Коммерческая деятельность на транспорте  დიასამიძე ნუგზარ 7.02 10.00 582 

3 Автомобильные дорожно-транспортные происшествия  ველიჯანაშვილი რევაზ 31.01 10.00 689 

4 
Технические средства организации движения сухопутного 
транспорта  ბოგველიშვილი ზურაბ 3.02 10.00 689 

5 Международные транспортные организации  ბოგველიშვილი ზურაბ 6.02 10.00 689 

6 Основы сухопутных пассажирских перевозок  ქართველიშვილი ვასილი 27.01 10.00 689 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151620 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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, ტვირთის დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 

1  თედორაძე რეზო 28.01 10.00 651 

2 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი  შენგელია ზურაბი 30.01 10.00 651 

3 სატრანსპორტო საშუალებები და ტრანსპორტის სახეობები  შენგელია ზურაბი 1.02 10.00 651 

4 გერმანული ლოგისტებისათვის 3  თაბუკაშვილი რუსუდანი 3.02 10.00 651 

5 ლოგისტიკური პროექტები საწარმოში  გორშკოვი თეიმურაზი 5.02 10.00 651 

6       

       

       

 

 

 

 

 



სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151640 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2  ამყოლაძე ხათუნი 28.01 10.00 632 

2 ფირმის ეკონომიკა  ნარიმანიშვილი პავლე 30.01 10.00 713 

3 სამარჯვების დაპროექტების საფუძვლები  შილაკაძე ვაჟა 3.02 10.00 625 

4 მსოფლიო ეკონომიკური გეოგრაფი  ნარიმანიშვილი პავლე 5.02 10.00 697 

5 საქართველოს ეკონომიკა  ნარიმანიშვილი პავლე 7.02 10.00 697 

6 
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები 

 
ამყოლაძე ხათუნი 31.01 10.00 620 

7 მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია  თალაკვაძე მანანა 27.01 10.00 625 

       

 

 

 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151660 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 წარმოების მენეჯმენტი  გოლეთიანი გივი 27.01 12.00  

2 
ბიზნესის საფუძვლები 

 კობახიძე ლერი 
3.02 12.00  

3 
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, 

ხარისხი და უვნებლობა  ლაზარაშვილი ზურაბ 
29.01 12.00  

4 
კვების პროდუქტების უვნებლობისა და ხარისხის კვლევის 

მეთოდები  წულუკიძე მზია 
4.02 12.00  

5 
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების 

გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები  ლაზარაშვილი ზურაბ 
31.01 12.00  

6 
მიკროპროცესორული ტექნიკა 

 ქირია ვაჟა 
5.02 12.00  

7 
კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები 

 ბერუაშვილი გიორგი 6.02 12.00  

8 
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა 

 
ძიძიგური მანანა 7.02 12.00  

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 



2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151670 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 სამაგიდო საგამომცემლო სისტემები  ბარამაშვილი თეა 27.01 10.00 705 

2 
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და 

კონსტრუირება  ბარამაშვილი თეა 
29.01 10.00 705 

3 
შრიფტის მხატვრული კულტურა ბეჭდვით ხელოვნებაში 

 ბარამაშვილი თეა 
31.01 10.00 705 

4 
მეტყევეობის საფუძვლები 

 ჩიტიძე ზაურ 
3.02 10.00 C201 

5 
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობების ექსპლუატაციისა და 

რემონტის საფუძვლები  ჩიტიძე ზაურ 
4.02 10.00 C201 

6 
მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმისა და აქსესუარების მასალაში 

შესრულება  ალოევა გულნარა 
5.02 10.00 705 

7 
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია 

 აბაიშვილი ვახტანგ 6.02 10.00 705 

8 
ფოტოპროცესები და ჰარმონიული პროპორციები ბეჭდვით 

პროდუქციაში  უგრეხელიძე ირინე 
7.02 10.00 705 

 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151680 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 წლის 27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით) 

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

 
#
¹ 

სასწავლო კურსის დასახელება 

კკ
რ

. 

გამომცდელის გვარი გამოცდის  

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 

აუდ. 

1 
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

საფუძვლები სატრანსპორტო ინჟინერიაში  
ირემაშვილი ხვიჩა 31.01 12.00 673 

2 
გვირაბების მოვლა-შენახვა 

 მაისურაძე ნათელა 
24.01 12.00 676 

3 
საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა 

 მელაძე ზურაბ 
26.01 12.00 676 

4 
სალიანდაგო მეურნეობა 

 ირემაშვილი ხვიჩა 5.02 12.00 676 

5 
რკინიგზების მშენებლობის ორგანიზაცია 

 ირემაშვილი ხვიჩა 
3.02 12.00 676 

6 
ხიდების მოვლა-შენახვა 

 დათუკიშვილი გივი 
1.02 12.00 673 

7 
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები 

 ხვედელიძე მალხაზ 
5.02 12.00 676 

8 
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია 

 კუპატაძე თორნიკე 
7.02 12.00 676 

 

 

 

 

 



სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151690 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები  აჩუაშვილი ნუნუ 27.01 10.00 695 

2 
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები 

 ელგენდარაშვილი ცირა 
29.01 10.00 695 

3 
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები 

 კიკნაძე ნანა 
31.01 10.00 695 

4 
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები 

 გითოლენდია ბორის 
3.02 10.00 695 

5 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა საავტომობილო 

ტრანსპორტზე  ძოწენიძე დავითი 
5.02 10.00 695 

6 
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი 

 შანიძე ჯონი 
8.02 10.00 695 

 

 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151691 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები 

 აჩუაშვილი ნუნუ 
27.01 12.00 695 

2 
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები 

 ელგენდარაშვილი ცირა 
29.01 12.00 695 

3 
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები 

 კიკნაძე ნანა 
31.01 12.00 695 

4 
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები 

 გითოლენდია ბორის 
3.02 12.00 695 

5 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა საავტომობილო 

ტრანსპორტზე  ძოწენიძე დავითი 
5.02 12.00 695 

6 
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი 

 შანიძე ჯონი 
8.02 12.00 695 

 

 

 

 

 



 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151692 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები  აჩუაშვილი ნუნუ 27.01 10.00 697 

2 სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები  ელგენდარაშვილი ცირა 29.01 10.00 697 

3 ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები  კიკნაძე ნანა 31.01 10.00 697 

4 საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები  გითოლენდია ბორის 8.02 10.00 697 

5 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა საავტომობილო 

ტრანსპორტზე  ძოწენიძე დავითი 6.02 10.00 697 

6 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი  შანიძე ჯონი 3.02 10.00 697 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151693 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები 

 ზუბიაშვილი მარიამ 27.01 10.00 714 

2 სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები  ფრანგიშვილი ინგა 29.01 10.00 714 

3 ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები  გეგენავა ვალენტინა 31.01 10.00 714 

4 საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები  ჯაფარიძე დავით 4.02 10.00 714 

5 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა საავტომობილო 

ტრანსპორტზე  ძოწენიძე დავითი 6.02 10.00 697 

6 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი  შანიძე ჯონი 8.02 10.00 714 

       

       

 

 

 

 



 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151694 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები 

 ზუბიაშვილი მარიამ 
29.01 

 

10.00 712 

2 
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები 

 ფრანგიშვილი ინგა 
31.01 

 

10.00 712 

3 
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები 

 გეგენავა ვალენტინა 
27.01 

 

10.00 712 

4 
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები 

 
ჯაფარიძე დავით 6.02 10.00 712 

5 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა საავტომობილო 

ტრანსპორტზე  ძოწენიძე დავითი 
8.02 10.00 712 

6 
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი 

 შანიძე ჯონი 
4.02 10.00 712 

 

 

სატრანსპორტო  და  მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

2019/20 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის 

გამოცდების  ცხრილი 

ბაკალავრიატი - კურსი 4   ჯგუფი ¹#151695 

 

(დასკვნითი გამოცდები ტარდება2020 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 
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები 

 ზუბიაშვილი მარიამ 
29.01 

 

12.00 712 

2 
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები 

 ფრანგიშვილი ინგა 31.01 12.00 712 

3 
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები 

 გეგენავა ვალენტინა 
27.01 12.00 712 

4 
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები 

 ჯაფარიძე დავით 
6.02 12.00 712 

5 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა საავტომობილო 

ტრანსპორტზე  ძოწენიძე დავითი 
8.02 12.00 712 

6 
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი 

 შანიძე ჯონი 
4.02 12.00 712 

 
 

  
   

 

 

 


