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

ბიზნესის  ადმინისტრირების  სამაგისტრო პროგრამის     I კურსი  ჯგ. 711875A1,  711875A2 
  

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19      

 
საერთაშორისო 
მენეჯმენტი ღამბაშიძე თ. 
06-709ბ 

 

9.07.19       
10.07.19      ინტერნეტ მარკეტინგი 

გოდერძიშვილი ბ. 
06-702ბ 

 

11.07.19     
 

  

12.07.19     ინოვაციური მენეჯმენტი  
გვაჯაია ლ. 
06-715ბ 

 

13.07.19        
15. 07.19       
16. 07.19     სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 
 ღუდუშაური ზ. 
06-713ბ 

 

17. 07.19       
18. 07.19     პროფესიული ტექსტის 

რეფერირება  
ჩხეიძე მ.  06-714ბ 
 
პროფესიული ტექსტის 

 



რეფერირება ვასაძე მ.  
06-715ბ 
 

19. 07.19       
20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

შენიშვნა: 1. ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე  
2. დამატებითი გამოცდების ცხრილი  შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამის  I კურსი  ჯგ. 711875B1,  711875B2 
დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19      

 
აუდიტის 
კომპიუტერული 
საინფორმაციო 
სისტემები 
ფაილოძე ნ. 
06-706ა (კომპ) 

 

9.07.19       
10.07.19     საგადასახადო 

პოლიტიკა  
მიქელაშვილი მერაბ  
06-705ბ 

 

11.07.19     
 

  

12.07.19       
13.07.19    მმართველობითი 

(შიდა) აუდიტი   
შენგელია ნათია  
06-709ბ 

  

15. 07.19       
16. 07.19     ფინანსური 

ანგარიშგება  
გიგაური ნ.  
06-714ბ 

 

17. 07.19       



18. 07.19   პროფესიული 
ტექსტის 
რეფერირება  
ვასაძე მ.  
06-715ბ 

   

19. 07.19    
 

   

20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

შენიშვნა: 1. ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე  
2. დამატებითი გამოცდების ცხრილი  შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

ბიზნესის ადმინისტრირების  სამაგისტრო  პროგრამის  I კურსი  ჯგ. 711875C 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19      

 
სასტუმრო 
ინდუსტრიის 
თანამედროვე 
ტექნოლოგია  
ნადარეიშვილი  ნ.  
06-714ბ 

 

9.07.19       
10.07.19     საქართველოს 

ეთნოლოგია 
ზაალიშვილი ნ.  
06-711ბ 

 

11.07.19     
 

  

12.07.19     ტურიზმი და 
ტრანსპორტის 
ინდუსტრია 
ნადარეიშვილი ნანა  
06-711ბ 

 

13.07.19       
15. 07.19     ტურიზმის და 

მასპინძლობის 
მენეჯმენტი მალანია 
ელზა  
06-715ბ 

 

16. 07.19       



17. 07.19     პროფესიული ტექსტის 
რეფერირება  
ვასაძე მანანა  
06-715ბ 

 

18. 07.19       
19. 07.19    

 
   

20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

შენიშვნა: 1. ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე  
2. დამატებითი გამოცდების ცხრილი  შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

მცირე და საშუალო ბიზნესის   სამაგისტრო  პროგრამის  I კურსი  ჯგ.   711875D 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19      

 
ცირე და საშუალო 
ბიზნესის მართვა  
იაშვილი გენადი  
06-101ა 

 

9.07.19       
10.07.19     სტრატეგიული 

მენეჯმენტი მცირე 
და საშუალო 
საწარმოებში 
იაშვილი გენადი 
06-105ა 

 

11.07.19     
 

  

12.07.19     სტრატეგიული 
მენეჯმენტი მცირე 
და საშუალო 
საწარმოებში 
იაშვილი გენადი  
06-101ა 

 

13.07.19       
15. 07.19     ბიზნეს-

სტრუქტურების 
ანალიზი  
ბაქანიძე მაგდა  
06-711ბ 

 



16. 07.19       
17. 07.19     IT-პროექტის 

მენეჯმენტი 
ძიძიგური გიორგი  
06-710ბ 

 

18. 07.19       
19. 07.19    

 
 პროფესიული 

ტექსტის 
რეფერირება  
ვასაძე მანანა  
06-716ბ 

 

20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

შენიშვნა: 1. ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე  
2. დამატებითი გამოცდების ცხრილი  შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
  ელექტრონული ბიზნესის  სამაგისტრო  პროგრამის  I კურსი  ჯგ. 711875F 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19      

 
საქმიანი თამაშები და 
ბიზნეს სიმულაცია  
ჭიკაძე გელა  
06-709ა (კომპ) 

 

9.07.19       
10.07.19     საინფორმაციო 

სისტემების მენეჯმენტი 
ჭიკაძე გელა  
06-709ა (კომპ) 

 

11.07.19     
 

  

12.07.19     პროფესიული ტექსტის 
რეფერირება  
ვასაძე მანანა  
06-716ბ 

 

13.07.19    ვებ-ტექნოლოგიების 
გამოყენება ბიზნესში 
ქანთარია მიხეილი  
06-709ა (კომპ) 

  

15. 07.19     IT-პროექტის 
მენეჯმენტი (KJGJK) 
ძიძიგური გიორგი  
06-710ბ 

 

16. 07.19       
17. 07.19       



18. 07.19       
19. 07.19    

 
   

20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

შენიშვნა: 1. ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე  
2. დამატებითი გამოცდების ცხრილი  შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ბიზნესის ადმინისტრირების  მარკეტინგის  სამაგისტრო  პროგრამის  I კურსი ჯგ.  711875H 

დღეები  9-10 11-12        13-14            15-16 17-18 19-20 
8.07.19      

 
სტანდარტიზაცია და 
სერტიფიკაცია 
მარკეტინგში  
მენაბდე თამარ  
06-702ბ 

 

9.07.19       
10.07.19     გაყიდვების მენეჯმენტი 

კოჭლამაზაშვილი ლელა  
06-702ბ 

 

11.07.19     
 

  

12.07.19     საერთაშორისო 
მარკეტინგი  
ბერიკაშვილი ლია  
06-705ბ 

 

13.07.19  პროფესიული 
ტექსტის რეფერირება  
ვასაძე მანანა  
06-711ბ 

    

15. 07.19       
16. 07.19     საქართველოს 

ეთნოლოგია 
ზაალიშვილი ნინო  
06-708ბ 

 



17. 07.19       
18. 07.19       
19. 07.19    

 
   

20. 07.19       
22-27. 
07.19 

დამატებითი გამოცდები     

შენიშვნა: 1. ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე  
2. დამატებითი გამოცდების ცხრილი  შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან.   
 


