
 
 

ჯგუფი ¹#151701 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ტრანსპორტი 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური 

გაზომვები (5ს) 

3 
ელერდაშვილი 

27.01 10:00 632 

2 
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები 

(5ს) 

5 
ხ.მღებრიშვილი 

29.01 10:00 683 

3 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების 

სერვისის საფუძვლები (5ს) 

6 
ნ.მუხიგულაშვილი 

31.01 10:00 554 

4 
სახმელეთო სატრანსპორტო  სატვირთო 

გადაზიდვების საფუძვლები (5ს) 

6 
გ. თელია 

3.02 10:00 444 

5 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოების საფუძლები (5ს) 

6 
მ. გოცაძე 

7.02 10:00 554 

6 
ვაგონების  მოწყობილობა და წარმოების 

საფუძვლები (სპეც.არჩ.1 რკ- 5ს) 

4 
ა. შარვაშიძე 

5.02 10:00 442 

 

 

ჯგუფი ¹#151702 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ტრანსპორტი 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური 

გაზომვები (5ს) 
 

3 

ი. ელერდაშვილი 
2.02 10:00 632 

2 ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (5ს) 
 

5 
ხ.მღებრიშვილი 29.01 10:00 683 

3 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების 

სერვისის საფუძვლები (5ს) 

 

6 

ნ.მუხიგულაშვილი 
31.01 10:00 554 

4 
სახმელეთო სატრანსპორტო  სატვირთო 

გადაზიდვების საფუძვლები (5ს) 

 

6 

გ. თელია 
3.02 10:00 444 

5 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოების საფუძლები (5ს) 
 

6 

მ. გოცაძე 
7.02 10:00 554 

6 
ვაგონების  მოწყობილობა და წარმოების 

საფუძვლები (სპეც.არჩ.1 რკ- 5ს) 

4 
ა. შარვაშიძე 

5.02 10:00 442 

 

 



 

 

 

 

ჯგუფი ¹#151703 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ტრანსპორტი 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური 

გაზომვები (5ს) 
 

3 

ი.ელერდაშვილი 
29.01 10:00 632 

2 
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები 

(5ს) 
 

5 

ხ.მღებრიშვილი 
31.01       10:00 582 

3 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების 

სერვისის საფუძვლები (5ს) 

 

6 

ვ. ლეკიაშვილი 

27.01 10:00 582 

4 
სახმელეთო სატრანსპორტო  სატვირთო 

გადაზიდვების საფუძვლები (5ს) 

 

6 

ვ.ხარიტონაშვილი 

3.02 10:00 582 

5 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოების საფუძლები (5ს) 
 

6 

ზ. ბოგველიშვილი 
5.02 10:00 582 

6 საავტომობილო ძრავები (სპეც.არჩ.1 ავტ- 5ს) 4 დ. ფრიდონაშვილი 7.02 10:00 582 

 

 

 
ჯგუფი ¹#151704 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ტრანსპორტი 

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

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

 

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. 

გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური 

გაზომვები (5ს) 

 

3 

ი.ელერდაშვილი 

29.01 12:00 632 

2 
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები 

(5ს) 

5 
ხ.მღებრიშვილი 

31.01 12:00 582 

3 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების 

სერვისის საფუძვლები (5ს) 

6 
ვ. ლეკიაშვილი 

27.01 12:00 582 

4 
სახმელეთო სატრანსპორტო  სატვირთო 

გადაზიდვების საფუძვლები (5ს) 

6 
ვ.ხარიტონაშვილი 

3.02 12:00 582 

5 
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოების საფუძლები (5ს) 

6 
ზ. ბოგველიშვილი 

5.02 12:00 582 



6 
სატრანსპორტო საექსპედიციო მომსახურება 

(სპეც.არჩ.1 ლოგ- 5ს) 
 

4 
ლ.ბუბუტეიშვილი 

7.02 12:00 582 

 
ჯგუფი ¹#151720 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ლოჯისტიკა 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. 

გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 Grundlagen der Translogistik (სატრანსპორტო 

ლოგისტიკის საფუძვლები)* 

5 
რ.თედორაძე 

27.01 10:00 651 

2 Wirtschaft und Makrologistik (ეკონომიკა და 

მაკროლოგისტიკა)* 

5 
რ.თედორაძე 

29.01 10:00 564 

3 საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 5 ლ.პეტრიაშვილი 3.02 10:00 713 

4 გერმანული ლოგისტებისათვის 1 5 რ.თაბუკაშვილი  5.02 10:00 554 

5 სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2 5 გ.დობორჯგინიძე 7.02 10:00 712 

6 ტექნიკური სისტემების სფეციფიკაციები 5 რ.თედორაძე 31.01 10:00 553 

 

 
ჯგუფი ¹#151740 

საგანამანათლებლო პროგრამა: მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. 

გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და 

ტექნიკური გაზომვები 

5 
ი.ელერდაშვილი 

30.01 10:00 632 

2 
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო 

მანქანები 1 

5 
თ.ჩხეიძე 

27.01 10:00 554 

3 მასალების ჭრით დამუშავება 6 მ.თალაკვაძე 29.01 10:00 625 
4 ჰიდრო და პნევმო ამძრავები  5 ხ.ამყოლაძე 3.02 10:00 714 

5 
ავტომატური რეგულირების თეორიის 

საფუძვლები 

5 
გ.ბაღდავაძე 

5.02 10:00 714 

6 მჭრელი იარაღები 5 ვ.შილაკაძე 7.02 10:00 714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ჯგუფი ¹#151760 

საგანამანათლებლო პროგრამა: კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. 

გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან 

საკვები პროდუქციის  წარმოების ზოგადი 

ტექნოლოგიის  საფუძვლები 

7 გ.გოგოლი 

27.01 10:00 664 

2 
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები 

6 
ზ. ჯაფარიძე 

29.01 10:00 664 

3 
კვების მრეწველობის   საწარმოთა 

დაპროექტების საფუძვლები 

5 
გ.გოლეთიანი 

31.01 10:00 664 

4 
მაცივარი დანადგარების დაპროექტების 

საფუძვლები 

6 
გ.გუგულაშვილი 

3.02 10:00 664 

5 
ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების 

საფუძვლები 

4 
თ.მეგრელიძე 

7.02 10:00 665 

6 
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის 

თეორიული საფუძვლები 

4 
ლ.კობახიძე 

5.02 12:00 669 

 
 

ჯგუფი ¹#151770 

საგანამანათლებლო პროგრამა: სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია 

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

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

 

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური 

პროცესები 1 

7 
ი.უგრეხელიძე 

27.01 10:00 708 

2 ქართული ხალხური რეწვა (თ.კ) 3 გ.ალოევა 29.01 10:00 708 

3 ბეჭვდითი რეკლამა (თ.კ) 3 თ.ბარამაშვილი 31.01 10:00 708 

4 სამრეწველო საწარმოთა  მოწყობილობები  7 ზ.ჩიტიძე 3.02 10:00 708 

5 
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და  

საფირმო სტილი 

5 
თ.ბარამაშვილი 

5.02 10:00 708 

6 
სამრეწველო ნაწარმის მხატვრული 

მოდელირება 

5 
ლ.ლურსმანაშვილი 

7.02 10:00 708 

 

 

 

 



 

 

 

 
ჯგუფი ¹#151780 

საგანამანათლებლო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. 

გამომცდელის 

გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 მცირე ხელოვნური ნაგებობები 5 კ.კობახიძე 3.02 11:00 673 
2 გრუნტების მექანიკა 4 ნ.არეშიძე 5.02 11:00 550 

3 სამშენებლო მექანიკა 5 დ.ტაბატაძე 31.01 11:00 550 

4 
სატრანსპორტო–საგზაო ნაგებობების 

დაპროექტების საფუძვლები 

6 
ხ.ირემაშვილი 

27.01 11:00 679 

5 რკინიგზის ლიანდაგი 6 ხ.ირემაშვილი 29.01 11:00 679 

6 
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია 

(თ.კ) 

3 
თ.კუპატაძე 

7.02 11:00 673 

7 აკადემიური წერა  3 ნ.ქებურია 4.02 11:00 561 

 

 

 

 
ჯგუფი ¹#151790 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდი

ს დრო 
აუდ. 

1 
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის 

მარკეტინგი (5ს) 

5 
თ.კილაძე 

27.01 10:00 715 

2  ფირმის მენეჯმენტი 1 (5ს) 5 მ.ბლიაძე 29.01 10:00 715 
3 სოციალური ეკონომიკა (5ს) 5 ი.გიგაური 31.01 10:00 715 

4 საქართველოს ტრანსპორტი (5ს) 5 ნ.დუმბაძე 3.02 10:00 715 

5 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (5ს) 5 ჯ.კანკაძე 5.02 10:00 715 
6 საერთაშორისო მენეჯმენტი (არჩ.2-5ს) 5 ნ.ჯერენაშვილი 7.02 10:00 715 

7  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 4 ყ.ნემსაძე 6.02 10:00 715 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ჯგუფი ¹#151791 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდი

ს დრო 
აუდ. 

1 
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის 

მარკეტინგი (5ს) 
5 

თ.კილაძე 
27.01 12:00 715 

2  ფირმის მენეჯმენტი 1 (5ს) 5 მ.ბლიაძე 29.01 12:00 715 
3 სოციალური ეკონომიკა (5ს) 5 ი.გიგაური 31.01 12:00 715 

4 საქართველოს ტრანსპორტი (5ს) 5 ნ.დუმბაძე 3.02 12:00 715 

5 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (5ს) 5 ჯ.კანკაძე 5.02 12:00 715 
6 საერთაშორისო მენეჯმენტი (არჩ.2-5ს) 5 ნ.ჯერენაშვილი 7.02 12:00 715 

7  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 4 ყ.ნემსაძე 6.02 12:00 715 
 

ჯგუფი ¹#151792 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის 

მარკეტინგი (5ს) 
5 

თ.კილაძე 
29.01 10:00 565 

2  ფირმის მენეჯმენტი 1 (5ს) 5 მ.ბლიაძე 31.01 10:00 619 
3 სოციალური ეკონომიკა (5ს) 5 ი.გიგაური 3.02 10:00 717 

4 საქართველოს ტრანსპორტი (5ს) 5 ნ.დუმბაძე 27.01 10:00 620 

5 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (5ს) 5 ჯ.კანკაძე 6.02 10:00 566 
6 საერთაშორისო მენეჯმენტი (არჩ.2-5ს) 5 ნ.ჯერენაშვილი 5.02 10:00 717 

7  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 4 ყ.ნემსაძე 7.02 10:00 717 
 

ჯგუფი ¹#151793 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

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

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

 

#
¹ სასწავლო კურსის დასახელება კრ. გამომცდელის გვარი 

გამოცდის 
თარიღი 

გამოცდის 

დრო 
აუდ. 

1 
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის 

მარკეტინგი (5ს) 
5 

თ.კილაძე 
29.01 12:00 565 

2  ფირმის მენეჯმენტი 1 (5ს) 5 მ.ბლიაძე 31.01 12:00 619 
3 სოციალური ეკონომიკა (5ს) 5 ი.გიგაური 3.02 12:00 717 

4 საქართველოს ტრანსპორტი (5ს) 5 ნ.დუმბაძე 27.01 12:00 620 



5 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (5ს) 5 ჯ.კანკაძე 6.02 12:00 566 
6 საერთაშორისო მენეჯმენტი (არჩ.2-5ს) 5 ნ.ჯერენაშვილი 5.02 12:00 717 

7  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 4 ყ.ნემსაძე 7.02 12:00 717 

 


