
                 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის მეორე  სემესტრის  შუალედური  
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საჯარო მმართველობის  Iკურსი ჯგ.    111805, 111806, 

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
06.05.19 10 სთ 

სამოხელეო 
სამართალი  
ცაცანაშვილი მ.  
06-107ა 

  საჯარო 
მმართველობის 
საფუძვლები  
დოღონაძე შ. 
06-104ა 
 

  

07.05.19  11 სთ 
კომპ.ცენტრი-1 
უცხოენა 1 
 

 გამოყენებითი 
ინფორმატიკის 
საფუძვლები 2 
დალაქიშვილი გ.  
06-112ა 

  

08.0519   14.50სთ 
კომპ.ცენტრი-1 
კულტურა და 
თანამედროვეობა  
 

 
 

  

09.0519       
10.0519   კომპ.ცენტრი-1 

საქართველოს 
ისტორია და 
კულტურა  
 

   

11.0519       
 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის მეორე  სემესტრის  შუალედური  
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საჯარო მმართველობის  II კურსი ჯგ.111705, 111706,111707 

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
06.05.19  სოციალური 

მუშაობის 
საფუძვლები  
შერაზადიშვილი 
ბ. 06-105ა 

    

07.05.19  საქალაქო 
მეურნეობის 
მართვა 
ივანიშვილი დ.  
06-105ა 

    

08.0519     
მაკროეკონომიკა  
ბერიძე ლამარა  
06-112ა 

  

09.0519 10 სთ 
კომპ.ცენტრი-1 
უცხოენა 2 
 

     

10.0519    
 

საქმიანი 
ურთიერთობები  
ქოჩორაძე ო.  
06-115ა 

  

11.0519       
 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის მეორე  სემესტრის  შუალედური  
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საჯარო მმართველობის  III კურსი ჯგ.111605, 111606, 

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
06.05.19   გადაწყვეტილების 

მიღების საფუძვლები  
ბაღათურია გ.  
06-107ა 

   

07.05.19    რელიგიების ისტორია 
მათეშვილი ლევან  
06-707ბ 

  

08.0519   საჯარო 
მმართველობის 
ავტომატიზებული 
სისტემები  
ლელაძე დ. 
 06-107ა 

    
 

  

09.0519   სტრატეგიული 
მართვის 
საფუძვლები ქოიავა 
ზ. 06-107ა 

   

10.0519 ადამიანური 
რესურსების 
მართვა 
ოვსიანიკოვა 
ნუნუ  
06-112ა 

  
 

ადამიანის ძირითადი 
უფლებები  
ცაცანაშვილი მ.  
06-105ა 

  

11.0519   საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი 
მგალობლიშვილი მ.  
06-109ა 

   



 

შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 
                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწ. წლის მეორე  სემესტრის  შუალედური  
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

საჯარო მმართველობის  IVკურსი  ჯგ.    111505, 111506, 

დღეები  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
06.05.19 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 
საფუძვლები  
შამოევი დ. 06-104ა 

     

07.05.19  პროექტის  მენეჯმენტი 
ადგილობრივ 
მმართველობაში 
შერაზადიშვილი ბ. 06-
107ა 

    

08.0519   ელექტრონული 
მთავრობა  
ლელაძე დ.  
06-105ა 

 
 

  

09.0519  თანამედროვე 
სოციალური პოლიტიკა 
ცანავა ნ.  06-112ა 

    

10.0519   ტურიზმი  
აბულაძე კ. 
06-105ა 
 

   

11.0519       
 
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 


