
 
ჯგუფი ¹#151901 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ტრანსპორტი 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ნაცვლიშვილი ზ. 27.01 9:00  კ.ც 
2 ზოგადი ფიზიკა 1 5 კალანდაძე ი. 3.02. 11:10 კ.ც 
3 ზოგადი ქიმია 4 მანველიძე გ. 4.02 12:15 კ.ც 
4 მხაზველობითი გეომეტრია 3 მუმლაძე ნ. 31.01 10:00 561 
5 კომპ. სისტ.  და გამოყ.ტექნ. 1 4 დუნდუა ა. 6.02 10:00 668 

6 

უცხოური ენა: ინგლისური 
3 

ყორანაშვილი ირინე 29.01 12:15 კ.ც 
უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი 

ოლღა 
29.01 12:15 კ.ც 

7 

საქართველოს ისტორია 

3 

ასლამაზიშვილი ლ. 7.02 10:00 561 
სოციოლოგიის შესავალი შონია მ. 7.02 10:00 564 
ფსიქოლოგია ზერაგია დ. 7.02 10:00 621 
ენობრ. კომუნიკაც. თანამედრ. ტექნოლოგ. ქებურია ნ.  7.02 10:00 713 

 

 

ჯგუფი ¹#151902 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ტრანსპორტი 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ნაცვლიშვილი ზ. 27.01 9:00  კ.ც 
2 ზოგადი ფიზიკა 1 5 კალანდაძე ი. 3.02. 11:10 კ.ც 
3 ზოგადი ქიმია 4 მანველიძე გ. 4.02 12:15 კ.ც 
4 მხაზველობითი გეომეტრია 3 მუმლაძე ნ. 31.01 12:00 561 
5 კომპ. სისტ.  და გამოყ.ტექნ. 1 4 დუნდუა ა. 6.02 12:00 668 

6 

უცხოური ენა: ინგლისური 
3 

ყორანაშვილი ირინე 29.01 12:15 კ.ც 
უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი 

ოლღა 
29.01 12:15 კ.ც 

7 

საქართველოს ისტორია 

3 

ასლამაზიშვილი ლ 7.02 12:00 561 
შეს.ფსიქოლოგიაში ზერაგია დალი 7.02 12:00 564 
სოციოლოგიის შესავალი შონია მ. 7.02 12:00 621 
ენობრ. კომუნიკაც. თანამედრ. ტექნოლოგ. ქებურია ნ. 7.02 12:00 713 
     

 

 

 

 

 



 

 

 

ჯგუფი ¹#151920 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ლოჯისტიკა 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 მათემატიკა 1.1 5 ყურაშვილი თ. 27.01 9:00 კ.ც 

2 
ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
5 დობორჯგინიძე გ 29.01 10:00 651 

3 საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები 5 გოგილიძე ე. 3.02 10:00 651 
4 ბიზნესის საფუძვლები 5 ბუთხუზი ნ.  5.02 10:00 651 
5 გერმანული ენა 1 5 ბოჭორიშვილი ი. 31.01 11:00 კ.ც 
6 ტექნიკური საფუძვლები 1 5 ჯაფარიძე გ. 7.02 10:00 651 

 

 

 

ჯგუფი #151940 

საგანამანათლებლო პროგრამა:  მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ნაცვლიშვილი ზ. 27.01 9:00 კ.ც 
2 მხაზველობითი გეომეტრია 3 მუმლაძე ნუნუ 28.01 10:00 561 
3 ზოგადი ფიზიკა-1 5 ჭელიძე ლია 3.02 11:10 კ.ც 

4 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 ბაღდავაძე გ 31.01 10:00 632 

5 საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში 4 შვანგირაძე მ 5.02 10:00 625 
6 ზოგადი ქიმია 3 მაისურაძე ნ 4.02 12:15 კ.ც 

7 

უცხოური ენა: ინგლისური 
3 

ყორანაშვილი ი. 29.01 12:15 კ.ც 
უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი 

ოლღა 
29.01 12:15 კ.ც 

8 

ტექნიკური დიზაინის ისტორია 

3 

მილაშვილი მ 7.02 10:00 550 
საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 7.02 10:00 561 
შესავალი ფსიქოლოგიაში ზერაგია დ. 7.02 10:00 564 
სოციოლოგიის შესავალი შონია მ. 7.02 10:00 621 
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 7.02 10:00 713 

     
 

 

 



 

ჯგუფი ¹#151960 

საგანამანათლებლო პროგრამა: კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ყურაშვილი თინა 27.01 9:00  კ.ც 
2 ზოგადი ფიზიკა-1 5 მელაძე ვახტანგ 3.02. 11:10 კ.ც 
3 მხაზველობითი გეომეტრია 3 ნიკვაშვილი ნინო 30.01 11:00 561 
4 შესავალი სპეციალობაში 3 სულაძე სულხან 1.02 10:00 564 

5 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 ბაღდავაძე გ. 6.02 10:00 632 

6 ზოგადი ქიმია 4 ლეჟავა ანერი 4:02 12:15 კ.ც 

7 

უცხოური ენა: ინგლისური 
3 

ოდიშელიძე ქ. 29.01 12:15 კ.ც 
უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი 

ოლღა 
29:01 12:15 კ.ც 

8 

შესავალი ფსიქოლოგიაში 

3 

ზერაგია დ. 7:02 12:00 564 
საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 7:02 12:00 561 
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 7:02 12:00 713 

სოციოლოგიის შესავალი შონია .მ 7:02 12:00 621 
 

 

ჯგუფი ¹#151961 

საგანამანათლებლო პროგრამა: კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ყურაშვილი თინა 27.01 9:00  კ.ც 
2 ზოგადი ფიზიკა-1 5 მელაძე ვახტანგ 3.02. 11:10 კ.ც 
3 მხაზველობითი გეომეტრია 3 ნიკვაშვილი ნინო 30.01 11:00 561 
4 შესავალი სპეციალობაში 3 სულაძე სულხან 1.02 10:00 564 

5 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 ბაღდავაძე გ. 6.02 10:00 632 

6 ზოგადი ქიმია 4 ლეჟავა ანერი 4:02 12:15 კ.ც 

7 

უცხოური ენა: ინგლისური 
3 

ოდიშელიძე ქ. 29.01 12:15 კ.ც 
უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი 

ოლღა 
29:01 12:15 კ.ც 

8 

შესავალი ფსიქოლოგიაში 

3 

ზერაგია დ. 7:02 12:00 564 
სოციოლოგიის შესავალი შონია .მ 7:02 12:00 561 
საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 7:02 12:00 713 
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 7:02 12:00 621 

 



 

 

ჯგუფი ¹#151970 

საგანამანათლებლო პროგრამა: სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ყურაშვილი თ 27.01 9:00 კ.ც 

2 ზოგადი ფიზიკა-1 5 მელაძე ვ 3.02 11:10 კ.ც 

3 მხაზველობითი გეომეტრია 3 მუმლაძე ნ. 30.01 10:00 564 

4 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 ბაღდავაძე გ. 

31.01 12:00 632 

5 ზოგადი ქიმია 4 მაისურაძე ნ 4.02 12:15 კ.ც 

6 
უცხოური ენა: ინგლისური 

3 
ყორანაშვილი ი. 29.01 12:15 კ.ც 

უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი ო. 29.01 12:15 კ.ც 

7 

ტექნიკური დიზაინის ისტორია 

3 

მილაშვილი მ 7.02 10:00 550 

საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 6.02 10:00 561 

შესავალი ფსიქოლოგიაში ზერაგია დ. 6.02 10:00 564 

სოციოლოგიის შესავალი შონია მ. 6.02 10:00 621 

ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 

6.02 10:00 713 

 

 

ჯგუფი ¹#151980 

საგანამანათლებლო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ნაცვლიშვილი ზ 27.01 9:00 კ.ც 

2 ზოგადი ფიზიკა-1 5 ჭელიძე ლ. 3.02 11:10 კ.ც 

3 ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები 5 ირემაშვილი ხ. 6.02 10:00 681 

4 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 დუნდუა ა. 

31.01 10:00 668 

5 მხაზველობითი გეომეტრია 3 მუმლაძე ნ 30.01 10:00 565 

6 აკადემიური წერის ელემენტები 3 ქებურია ნ 28.01 10:00 564 

7 
უცხოური ენა: ინგლისური 

3 
ყორანაშვილი ი. 29.01 12:15 კ.ც 

უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი ო. 29.01 12:15 კ.ც 

8 

სოციოლოგიის შესავალი 

3 

შონია მ. 6.02 12:00 621 

საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 6.02 12:00 564 

შესავალი ფსიქოლოგიაში ზერაგია დ. 6.02 12:00 621 

ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 

6.02 12:00 713 

 

 

 

 

 



 

ჯგუფი ¹#151981 

საგანამანათლებლო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 საინჟინრო მათემატიკა 1 5 ნაცვლიშვილი ზ 28.01 9:00 კ.ც 

2 ზოგადი ფიზიკა-1 5 ჭელიძე ლ. 3.02 11:10 კ.ც 

3 ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები 5 ირემაშვილი ხ. 6.02 11:00 681 

4 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 დუნდუა ა. 

31.01 10:00 561 

5 მხაზველობითი გეომეტრია 3 ნიკვაშვილი ნ. 30.01 10:00 566 

6 აკადემიური წერის ელემენტები 3 ქებურია ნ 27.01 10:00 564 

7 
უცხოური ენა: ინგლისური 

3 

ყორანაშვილი ი. 29.01 12:15 კ.ც 

უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი ო. 29.01 12:15 კ.ც 

 უცხოური ენა: გერმანული თაბუკაშვილი რ. 29.01 12:15 კ.ც 

8 

ტექნიკური დიზაინის ისტორია 

3 

მილაშვილი მ 5.02 12:00 561 

საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 5.02 12:00 564 

შესავალი ფსიქოლოგიაში ზერაგია დ. 5.02 12:00 621 

სოციოლოგიის შესავალი შონია მ. 5.02 12:00 713 

ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 

5.02 12:00 619 

 

ჯგუფი ¹#151991 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

 
(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1 5 სხვიტარიძე ქ 28.01 9:00 კ.ც 

2 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 გოცაძე მ 

27.01 10:00 668 

3 ბიზნესის საფუძვლები 4 შარაშენიძე ზ. 30.01 10:00 621 

4 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 3 ანდღულაძე შ. 3.02 10:00 561 

5 შრომის დაცვის საფუძვლები 3 ჯვარელია ნ 5.02 10:00 565 

6 მენეჯმენტის საფუძვლები 5 დიდიშვილი ნ. 7.02 10:00 564 

7 

უცხოური ენა: ინგლისური 
3 

რეხვიაშვილი ც. 31.01 11:10 კ.ც 

უცხოური ენა: რუსული 
კალანდარიშვილი ო. 

31.01 11:10 კ.ც 

  კ.ც 

8 

შესავალი ფსიქოლოგიაში 

3 

ზერაგია დ. 5.02 10:00 621 

საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 5.02 10:00 564 

აკადემიური წერის ელემენტები ქებურია ნინო 5.02 10:00 565 

ტექნიკური დიზაინის ისტორია მილაშვილი მ 5.02 10:00 550 

სოციოლოგიის შესავალი შონია მ 5.02 10:00 713 

ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 

5.02 10:00 619 

 

 

 



ჯგუფი ¹#151992 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1 5 სხვიტარიძე ქ 28.01 9:00 კ.ც 

2 
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 
4 გოცაძე მ. 

29.01 10:00 561 

3 ბიზნესის საფუძვლები 4 შარაშენიძე ზ. 30.01 10:00 621 

4 
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 

3 ანდღულაძე შ. 
6.02 10:00 კათ 59, 

2კორპ 

5 
შრომის დაცვის საფუძვლები 

3 ჯვარელია ნ 
5.02 10:00 კათ 27, 

3კორპ 

6 მენეჯმენტის საფუძვლები 5 დიდიშვილი ნ. 7.02 10:00 566 

7 

უცხოური ენა: ინგლისური 

3 

რეხვიაშვილი ც. 31.01 11:10 კ.ც 

უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი 

ო. 

31.01 11:10 კ.ც 

8 

ტექნიკური დიზაინის ისტორია 

3 

მილაშვილი მ. 3.02 10:00 550 

შესავალი ფსიქოლოგიაში ზერაგია დ. 3.02 10:00 564 

საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ 3.02 10:00 569 

სოციოლოგიის შესავალი შონია მ.  3.02 10:00 566 

აკადემიური წერის ელემენტები ქებურია ნ. 3.02 10:00 621 

ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნინო 

4.02 10:00 624 

       

 

ჯგუფი ¹#151993 

საგანამანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 

(დასკვნითი გამოცდებიტარდება 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 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1 5 სხვიტარიძე ქ. 28.01 9:00 კ.ც 

2 
კომპიუტერული სისტემები და 

გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 
4 გოცაძე მ. 

29.01 12:00 561 

3 ბიზნესის საფუძვლები 4 შარაშენიძე ზ. 30.01 12:00 621 

4 
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 

3 ანდღულაძე შ. 
6.02 12:00 კათ 59, 

2კორპ 

5 
შრომის დაცვის საფუძვლები 

3 ჯვარელია ნ 
5.02 12:00 კათ 27, 

3კორპ 

6 მენეჯმენტის საფუძვლები 5 დიდიშვილი ნ. 7.02 12:00 566 

7 

უცხოური ენა: ინგლისური 

3 

რეხვიაშვილი ც. 31.01 11:10 კ.ც 

უცხოური ენა: რუსული კალანდარიშვილი ო. 31.01 11:10 კ.ც 

შესავალი ფსიქოლოგიაში ზერაგია დ.  12:00 564 

საქართველოს ისტორია ასლამაზიშვილი ლ. 3.02 12:00 565 

სოციოლოგიის შესავალი შონია მ. 3.02 12:00 566 

აკადემიური წერის ელემენტები ქებურია ნინო 3.02 12:00 621 

ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
ქებურია ნ. 

3.02 12:00 621 

  4.02 12:00  

       

 

 



 


