
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი 
სემესტრის  დასკვნითი გამოცდის ცხრილი 

სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირების   I  კურსი ჯგ. : 711975A1, 711975A2, 711975A3 

დღეები/სთ  9-10     11-12 13-14 15-16 18-19 20-21 
27.01.20      19 სთ. 

მარკეტინგის 
მენეჯმენტი 
კოჭლამაზაშვილი 
ლელა  
06-715ბ 

   
   

 

28.01.20       
29.01.20      ბიზნესის 

კონკურენტუნარიანობა 
 და 
ადმინისტრირება  
აქუბარდია თამაზ  
06-715ბ 

30.01.20       
31.01.20     19სთ. 

კომუნიკაციის 
სტრატეგიები ჩხეიძე 
მაია  
06-713ბ 

 

1.02.20  ფინანსური 
ანგარიშგება  
გიგაური ნუნუ  
06-717ა 

    



3..02.20       
4.02.20      19 სთ. 

სტრატეგიული 
მენეჯმენტი  
ღუდუშაური ზაირა  
06-702ბ 

 

5.02.20       
6.02.20       
7.02.20       
8.02.20       

შენიშვნა:      2.  დანარჩენი საგნების ცხრილი შეათანხმეთ საგნის პროფესორთან 
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი 
სემესტრის  დასკვნითი გამოცდის ცხრილი 

სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირების   I  კურსი ჯგ. : 711975B  

დღეები/სთ  9-10     11-12 13-14 15-16 18-19 20-21 
27.01.20     20სთ. 

მარკეტინგის 
მენეჯმენტი  
კოჭლამაზაშვილი 
ლელა  
06-715ბ 

        
   

   
  

   
 
 
 

28.01.20       
29.01.20       



30.01.20     19 სთ. 
სტრატეგიული 
მენეჯმენტი  
ღუდუშაური ზაირა  
06-702ბ 

 

31.01.20       
1.02.20   13სთ. 

ფინანსური 
ანგარიშგება  
გიგაური ნუნუ  
06-717ა 

   

3..02.20       
4.02.20     19 სთ. 

ბიზნესის 
კონკურენტუნარიან
ობა და 
ადმინისტრირება 
კურატაშვილი 
ანზორი  
06-715ა 

 

5.02.20       
6.02.20     19სთ 

კომუნიკაციის 
სტრატეგიები  
ჩხეიძე მაია  
06-713ბ 

 

7.02.20       
8.02.20       

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი 
სემესტრის  დასკვნითი გამოცდის ცხრილი 

სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირების   I  კურსი ჯგ. : 711975C, 711975H, 711975D, 711975F 

დღეები/სთ  9-10     11-12 13-14 15-16 18-19     
27.01.20     ფინანსური 

ანგარიშგება  
გიგაური ნუნუ  
06-716ბ 

 

28.01.20       
29.01.20     კომუნიკაციის 

სტრატეგიები ჩხეიძე 
მაია  
06-713ბ 

 

30.01.20       
31.01.20     სტრატეგიული 

მენეჯმენტი  
ღუდუშაური ზაირა  
06-702ბ 

 

1.02.20       
3..02.20       
4.02.20     ბიზნესის 

კონკურენტუნარიანობა 
და ადმინისტრირება  
აქუბარდია თამაზ  
06-717ა 

 

5.02.20       
6.02.20     მარკეტინგის  



მენეჯმენტი 
ბერიკაშვილი ლია  
06-710ბ 

7.02.20       
8.02.20       

           

 
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი 
სემესტრის  დასკვნითი გამოცდის ცხრილი 

             სამაგისტრო პროგრამის საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები   I  კურსი ჯგ. : 711955 
 

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

ბიზნესის კვლევის 
მეთოდები  
ვანიშვილი მერაბი  
06-131 

 

28.01.20       
29.01.20     19.00სთ. 

711955.2-7 
კომუნიკაციის 
სტრატეგიები  
ჩხეიძე მაია  
06-717ა 

 

 

30.01.20       



31.01.20     19.30სთ 
რისკოლოგია  
ჭელიძე მედეა  
06-131 

 

1.02.20  ცოდნის ეკონომიკა 
ჯანგავაძე ირაკლი  
06-711ბ 

    

3..02.20     ბიზნეს პროცესების 
ინჟინერინგი და 
მენეჯმენტი  
სამადაშვილი არჩილ  
08-204 

 

4.02.20      საბანკო ბიზნეს ლოგისტი   
მაისურაძე მამუკა  
06-131 

5.02.20       
6.02.20     ეკონომეტრიკა 

კიკვაძე ტარიელი  
06-708ბ 

 

7.02.20       
8.02.20       

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი 
სემესტრის  დასკვნითი გამოცდის ცხრილი 

სამაგისტრო პროგრამის საჯარო მმართველობა    I  კურსი ჯგ. : 711905 
 

დღეები/სთ  9-10     11-12 13-14 15-16 17-18  
27.01.20     18 სთ  



საზოგადოებრივი ურთიერთობები 
 და პოლიტიკა  
ქოჩორაძე ოთარი  
06-109ა 

28.01.20       
29.01.20     18 სთ. 

სოციალური პოლიტიკა  
შერაზადიშვილი ბესიკ  
06-104ა 

 

30.01.20     მოლაპარაკებების ხელოვნება  
ქოჩორაძე ოთარი  
06-104ა 

 

31.01.20     18 სთ 
საჯარო გამოსვლების თანამედროვე  
ტექნოლოგიები  
ქოჩორაძე ოთარი  
06-104ა 

 

1.02.20       
3..02.20     ბიზნესკომუნიკაცი

ა (ინგლისური)  
ბიზნესკომუნიკაცია 
(რუსული)  

მაჭავარიანი 
თამარი  

ჩუპრინინა 
სვეტლანა  

06-707ბ 06-704ბ 
 

 

4.02.20       
5.02.20     19 სთ. 

სარჩევნო სისტემა და 
კანონმდებლობა 
ქუთათელაძე რამაზ  
06-109ა 

 

6.02.20       



7.02.20     18 სთ 
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში 
 ბაღათურია გიორგი  
06-107ა 

 

8.02.20       
 

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი 
სემესტრის  დასკვნითი გამოცდის ცხრილი 

სამაგისტრო პროგრამის სასტუმრო მომსახურების    I  კურსი ჯგ. : 711915 
 

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

ტურიზმის და სასტუმრო ბიზნესი  
ქობლიანიძე თამარ  
06-705ბ 

 

28.01.20      საერთაშორისო 
ტურიზმის 
მარკეტინგი 
პრაქტიკული 
გაბაიძე გიგლა  
06-704ბ 

29.01.20       
30.01.20     ბიზნესკომუნიკაცია 

(ინგლისური)  
ბიზნესკომუნიკაცია 
(რუსული)  

მაჭავარიანი 
თამარი  

ჩუპრინინა 
სვეტლანა  

 



06-707ბ 06-704ბ 
 

31.01.20       
1.02.20  12 სთ. 

ღონისძიებების 
მენეჯმენტი და 
MICE ტურიზმი  
ფირანიშვილი მაკა  
06-703ბ 

    

3..02.20       
4.02.20      19. სთ. 

სასტუმრო პერსონალის 
მართვა ლომაია ციალა  
06-714ბ 

5.02.20     19 სთ 
კვების და სასმელების მენეჯმენტი  
მალანია ელზა  
06-701ბ 

 

6.02.20     18 სთ. 
სასტუმრო ინდუსტრიის 
თანამედროვე ტექნოლოგია  
მალანია ელზა  
06-701ბ 

 

7.02.20       
8.02.20       

 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი 
სემესტრის  დასკვნითი გამოცდის ცხრილი 

სამაგისტრო პროგრამის საჯარო მმართველობა     I  კურსი ჯგ. : 711901 
 

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

საქმიანი ენა  
ჩინჩალაძე კახაბერი  
06-101ა 

 

28.01.20       
29.01.20     19 სთ. 

ბიზნეს სტატისტიკა  
ბაღათურია გიორგი  
06-102ა 

 

30.01.20       
31.01.20      19 სთ 

საერთაშორისო 
მარკეტინგი 
იაშვილი 
ირინე  
06-102ა 

1.02.20  ფინანსური 
მენეჯმენტი  
შენგელია ნათია  
06-102ა 

    

 

 


	სამაგისტრო პროგრამის საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები   I  კურსი ჯგ. : 711955

