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

საჯარო მმართველობის  I  კურსი ჯგ. : 111905,906 

დღეები/სთ  9-10     11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
27.01.20  111905,906 

მდგრადი 
განვითარების 
ეროვნული 
სტრატეგია 
რევაზიშვილი თ.   
06-115ა 

111906 
მდგრადი 
განვითარების 
ეროვნული 
სტრატეგია 
რევაზიშვილი თ.   
06-115ა 

   

28.01.20       
29.01.20   12 სთ. 

111905,906 
ფილოსოფიის 
შესავალი  
დიდებაშვილი 
ფიქრია  
06-707ბ 

   

30.01.20 კომპ. ცენტრი 
111905,906 
უცხოური ენა-1.1 

     

31.01.20       
1.02.20       
3..02.20  111905,906 

წერითი და ზეპირი 
კომუნიკაციები 
ცოტნიაშვილი ზაზა  

    



06-115ა 
4.02.20       
5.02.20  111905, 

გამოყენებითი 
ინფორმატიკის 
საფუძვლები 
თედეშვილი ლიანა  
08-304ბ 

12 სთ. 
111906 
გამოყენებითი 
ინფორმატიკის 
საფუძვლები 
თედეშვილი ლიანა  
08-304ბ 

   

6.02.20       
7.02.20  111905,906 

ეკონომიკის 
საფუძვლები  
ჭყონია ლია  
06-105ა 

    

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) 

საჯარო მმართველობის  II  კურსი ჯგ 111805,806 

დღეები/სთ  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
27.01.20   111805,806 

 მიკროეკონომიკა 
   



გვარუციძე ა.  
06-107ა 

28.01.20       
29.01.20      111805,806 

საქართველოსა და 
საზღვარგარეთის საჯარო 
მმართველობის ისტორია  
ქოჩორაძე ო.  
06-112ა 
 
 
 
 

 

30.01.20     15.30სთ. 
კომპ. ცენტრი 
111805,806 
უცხოური ენა  – B 
2.1 

  

31.01.20      111805,806 
დოკუმენტმცოდნეობა  
აბულაძე კ.  
06-109ა 

 

1.02.20 10 სთ. 
111805,806 
 საქართველოს 
კონსტიტუციური 
სამართალი 
ცაცანაშვილი მ.  
06-105ა 

     



3..02.20       
4.02.20       
5.02.20     111805,806 

 ქვეყანათმცოდნეობა 
ბაღათურია ოთარი  
06-107ა 

 

6.02.20       
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) 

საჯარო მმართველობის  III  კურსი ჯგ. 111705,706,707 

დღეები/სთ  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
27.01.20    111705,706,707 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 
საჯარო 
მმართველობაში 
ლელაძე დ. 
06-109ა(კომპ.კლასი) 

  

28.01.20       



29.01.20  12 სთ. 
111705,706,707 
ადმინისტრაციული 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები  
დოღონაძე შოთა  
06-112ა 

    

30.01.20       
31.01.20  111705,706,707 

გეოპოლიტიკა  
ქოჩორაძე ოთარი 
06-107ა 

    

1.02.20       
3..02.20    111705,706,707 

ლიდერობის 
პრაქტიკული 
ფილოსოფია  
ქოიავა ზაზა  
06-112ა 

  

4.02.20       
5.02.20    111705,706,707 

პროექტის 
მენეჯმენტი  
ლელაძე დავით  
06-107ა 

  

6.02.20       
7.02.20  111705,706,707 

ადმინისტრაციული 
სამართალის 
საფუძვლები 
 გლოველი მ.  

    



06-112ა 
8.02.20   111705,706,707 

შესავალი 
ლოგისტიკაში  
შერაზადიშვილი 
ბესიკ 
06-107ა 

   

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) 

საჯარო მმართველობის  IV კურსი ჯგ. 111605, 606 

დღეები/სთ  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 18-19 
27.01.20   111605, 606 

თანამედროვე 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები  
ქოიავა ზაზა  
06-105ა 

   

28.01.20       
29.01.20   111605, 606 

კრიტიკული 
   



აზროვნება  
სურმავა მარინე  
06-109ა 

30.01.20   606 
ფინანსური აღრიცხვის 
კომპიუტერული 
სისტემები ფაილოძე ნ.  
06-706ა(კომპ. კლასი) 

14სთ. 
111605,  
ფინანსური აღრიცხვის 
კომპიუტერული 
სისტემები  
ფაილოძე ნ.  
06-706ა(კომპ. კლასი) 

  

31.01.20       
1.02.20   111605, 606 

საჯარო მმართველობის 
ორგანოები  
გოგოძე ოთარ  
06-109ა 

   

3..02.20       
4.02.20  12სთ. 

111605, 606 
დემოკრატია და 
მოქალაქეობა 
ცაცანაშვილი 
მარიამ  
06-107ა 

    

5.02.20       
6.02.20 111605, 606 

10.00სთ. 
მუნიციპალური 
სამართალი  
ივანიშვილი 
დავით  

     



06-109ა 
7.02.20     111605, 606 

კორპორაციული 
მართვა  
ბაღათურია 
ოთარი  
06-109ა 

 

8.02.20       
შენიშვნა: 1. საგამოცდო ცენტრში ჩასატარებელი გამოცდების ცხრილი იხილეთ საგამოცდო ცენტრის საიტზე ( ცენტრი 1) 
                2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

 

 

 


