
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  შუალედური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  I კურსი ჯგ. 111955,  

დღეები  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
18.11.19   კომპ. ცენტრი 

მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში 

   

19.11.19  ეკონომიკის 
საფუძვლები 
ჩიკვილაძე ნ. 06-
709ბ 

  თეოლოგია  
კვიჟინაძე ვახტანგი  
06-502ბ 

 

20.11.19   ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 
ბიზნესში  
როჭიკაშვილი ე. 
 06-716b 

   

21.11.19 კომპ. ცენტრი 
უცხოური ენა -
1.1. 

  ფილოსოფიის 
შესავალი 
დიდებაშვილი ფ.  
06-705ბ 

  

22.11.19       16 სთ 
ნუმიზმატიკა და 
ბონისტიკა  
ჭელიძე მ. 06-131 

  

23.11.19       
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 



 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  შუალედური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  II კურსი ჯგ. 111855, 111856 

დღეები  9-10 11-12 13-14 15-16 16-17 18-19 
18.11.19 10 სთ. 

111855, 111856    
ალბათობის 
თეორია და 
მათემატიკური 
სტატისტიკა  
 

  16სთ. 
111855, 111856  
მარკეტინგის 
საფუძვლები 
ოთინაშვილი რ.   
06-715ბ 

  

19.11.19  11.40სთ. 
კომპ.ცენტრი  
111855, 111856  
 1.უცხოური ენა2.1. 
 2. საბანკო საქმის 
საფუძვლები  
 

    

20.11.19      18.45სთ 
კომპ.ცენტრი  
111855, 111856  
საბუღალტრო 
აღრიცხვის 
საფუძვლები 

21.11.19       



22.11.19     16სთ 
111855, 111856  
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
ბარათაშვილი ი.  
06-713ბ 

 

23.11.19       
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  შუალედური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  III კურსი ჯგ. 111755, 111756,  

დღეები  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
18.11.19    111755, 111756, 

ძვირფასი ქვები, 
კეთილშობილი 
ლითონები და მათი 
რესურსები;  
გველესიანი ს.03-313 

 
 

  

19.11.19      
111755, 111756, 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები ბანკში 
 მაისურაძე მამუკა  
06-131 

 

20.11.19   111755, 111756, 
კორპორაციული 
ფინანსების 
საფუძვლები 
გვენეტაძე ლილი  
06-131ა 

   

21.11.19    111755, 111756, 
პროექტების 
მენეჯმენტი  
როსტიაშვილი თ.  

  



06-715ბ 
22.11.19   111755, 111756, 

რისკების მართვის 
საფუძვლები  
შონია ნანა  
06-109ა 

   

23.11.19       
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის პირველი   სემესტრის  შუალედური 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები  IVკურსი ჯგ. 111655, 111656, 111657,111658 

დღეები  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
18.11.19   111657,111658 

კორპორაციული 
ფინანსების 
საფუძვლები 
გვენეტაძე 
ლილი  
06-131 

111655, 111656 
საბანკო ოპერაციები და 
პროცესები  
კოტეტიშვილი  ნანა 
06-131 

  

19.11.19  111655, 111656 
საბანკო ოპერაციებისა 
და პროცესების 
სააღრიცხვო 
უზრუნველყოფა  
ბურდიაშვილი რატი  

111657   
ფული, ფულის 
მიმოქცევისა და 
კრედიტის 
საფუძვლები  
მოსიაშვილი 

14სთ 
111658 
ფული, ფულის 
მიმოქცევისა  და 
კრედიტის 
საფუძვლები  

  



06-131 ვალერი  
06-706a 

მოსიაშვილი ვალერი  
06-706a კომპ. ცენტრი 

20.11.19  111655, 111656 
ბიზნესის 
საგადასახადო 
რეგულირება 
დიმიტრიშვილი კობა  
06-131 
111657,111658 
ფინანსური 
ინვესტიციები  
ნოზაძე მზევინარ  
06-706a კომპ. ცენტრი 

 12 სთ 
111658 
ფინანსური 
ინვესტიციები  
ნოზაძე 
მზევინარ  
06-706a კომპ. 
ცენტრი 

   

21.11.19  111655, 111656 
ბანკის საოპერაციო 
სისტემები 
ხიდირბეგიშვილი 
ნინო  
06-131 

    111657,  111658 
ტექნოლოგიური 
გადაწყვეტილებები 
ფინანსურ 
ინდუსტრიაში  
მაისურაძე მამუკა  
06-131 

  

22.11.19  111657,111658 
რისკების მართვის 
საფუძვლები  
შონია ნანა  
06-109ა 

 111655, 111656 
საფინანსო და საბანკო 
საქმიანობის 
ნორმატიული 
რეგულირება  
ღადუა თეიმურაზ  
06-115ა 

  

23.11.19       
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 


