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

ბიზნესის ადმინისტრირება -სასტუმრო მომსახურების    I კურსი ჯგ.111915, 916 
დღეები//სთ  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
27.01.20 111 915, 916 

მათემატიკის 
საფუძვლები  
ქარსელაძე გ.  
06-711ბ 
 

    
 

 

28.01.20       
29.01.20   111 915,916 

გამოყენებითი 
ინფორმატიკის 
საფუძვლები  
თედეშვილი ლიანა  
08-304ბ 

   

30.01.20 კომპ. ცენტრი 
111 915,916 
უცხოური ენა B 
1.1. 

     

31.01.20       
1.02.20    15.30სთ. 

კომპ. ცენტრი 
111 915,  916 
საქართველოს 
ისტორია და 

  



კულტურა 
 

3..02.20       
4.02.20   111 915,916 

სამკურნალო 
გამაჯანსაღებელი 
ობიექტები  
ვასაძე მ.  06-707ბ 

   

5.02.20       
6.02.20  111 915,916 

ტურიზმის 
საფუძვლები  
მამფორია ნანი  
06-707ბ 

    

7.02.20       
8.02.20       

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  დასკვნითი 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების - სასტუმრო მომსახურების II კურსი ჯგ. 111815, 111816 

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



27.01.20   111815, 111816 
ტურიზმის 
მარკეტინგი  
ნადარეიშვილი 
ნანა  
06-709ბ 

 
 

  

28.01.20       
29.01.20  111815, 111816 

ტურიზმის 
გეოგრაფია და 
საერთაშორისო 
ტურისტული 
ბაზრები 
ფირანიშვილი მაკა  
06-711ბ 

    

30.01.20    15.30სთ 
კომპ. ცენტრი 
111 815, 816 
უცხოური ენა-ბ.2.1 
 

  

31.01.20       
1.02.20       
3..02.20  111815, 111816 

ოპერაციული 
მენეჯმენტი  
ცანავა ნოდარი  
06-716b 

    

4.02.20       
5.02.20  111815, 111816     



ტურიზმის 
სტატისტიკა  
ქინქლაძე რ.  
06-711ბ 

6.02.20       
7.02.20   111815, 111816 

სასტუმრო 
სერვისის 
საფუძვლები 
ქობლიანიძე 
თამარ  
06-703ბ 

   

8.02.20       
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  დასკვნითი 
გამოცდების ცხრილი (ტარდება დეკანატის დახმარებით) 

ბიზნესის ადმინისტრირების - სასტუმრო მომსახურების III კურსი ჯგ. 111715, 111716 

დღეები/სთ  9-10 11-12 13-14           15-16 17-18 19-20 
27.01.20   111715, 111716 

შესავალი 
ფსიქოლოგიაში  
მეტრეველი ლია  
06-715ბ 

 
 

  

28.01.20  111715, 111716     



უცხოური ენა b2.1 
კეჟერაძე 
მეგი  
   

მოვსესიანი 
ირინე 

06-703ბ 06-701b 
 

29.01.20       

30.01.20   111715, 111716 
ღონისძიებებისა და 
შეხვედრების 
ადმინისტრირება  
ფირანიშვილი მაკა  
06-703ბ 

   

31.01.20       
1.02.20       
3..02.20  111715, 111716 

სასტუმროს 
მენეჯმენტი ვასაძე 
მანანა  
06-703ბ 

    

4.02.20       
5.02.20  111715, 111716 

პატარა სასტუმროს 
მართვა  
ვასაძე მანანა  
06-715ბ 

    

6.02.20       
7.02.20   111715, 111716 

შრომის 
   



უსაფრთხოება 
ხოკერაშვილი ზაზა  
03-328 

8.02.20       
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 

                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 


