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

სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირების   II კურსი ჯგ. : 711875A1,A2 

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

მენეჯმენტი  
კოჭლამაზაშვილი 
ლელა  
06-702ბ 

29.01.20      ინდუსტრიული და 
ორგანიზაციული 
ფსიქოლოგია 
გალახვარიძე ნაირა  
06-702ბ 

30.01.20       
31.01.20      საქმიანი ეტიკეტი და 

მოლაპარაკების 
ხელოვნება 
ყურაშვილი გუგული  
06-717ა 

1.02.20       
3..02.20     18 სთ. 

ხარისხის მენეჯმენტი  
მენაბდე თამარ  
06-705ბ 
 

 

4.02.20       



5.02.20     18სთ. 
თვითმენეჯმენტი 

Lდათაშვილი 
   ვახტანგი  

06-705ბ 
 

 

6.02.20       
7.02.20      საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა  
მაზიაშვილი ნინო  
06-704ბ 

8.02.20       
 

 

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

სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირების   II კურსი ჯგ. : 711875B1,B2 

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

  მეჯმენტი  
თამარ როსტიაშვილი   
06-702  

 

      
   

 

28.01.20       
29.01.20      მონაცემთა ბაზების 

მენეჯმენტი  



ჭიკაძე გელა  
06-713b 

30.01.20       
31.01.20      რისკოლოგია  

ჭელიძე მედეა  
06-131ა 

1.02.20       
3..02.20     კორპორაციული 

ფინანსები  
გვენეტაძე ლილი  
06-109ა 

 

4.02.20       
5.02.20     ფინანსური ანალიზი  

სახოკია გიორგი  
06-707ბ 

 

6.02.20      მარკეტინგის 
მენეჯმენტი  
ბერიკაშვილი ლია  
06-707ბ 

7.02.20       
8.02.20       

 

 

 

 

 



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

სამაგისტრო პროგრამის საბანკო პროცესების მართვა   II კურსი ჯგ. - 711855, 856 

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

რესურსების 
სტრატეგიული 
მენეჯმენტი  
ლორთქიფანიძე 
რევაზ  
06-707ბ 

      
        
   

 
 

28.01.20       
29.01.20     კომერციული ბანკის 

საქმისნობის 
ფინანსური ანალიზი  
ასათიანი ვლადიმერ  
06-131 

 

30.01.20       
31.01.20     საბანკო მენეჯმენტი 

ცაავა გიორგი  
06-101ა 

 

1.02.20   ფინანსური 
პოლიტიკის 
სტრატეგიები  
მოსიაშვილი 
ვალერი  
06-131 

   

3..02.20       



4.02.20     საბანკო ბიზნეს–
პროცესების 
მოდელირება და 
მართვა  
ქუთათელაძე ალეკო  
06-131 

 

5.02.20       
6.02.20       
7.02.20     შედარებითი 

საკორპორაციო 
სამართალი 
ცინცაძე რევაზ  
06-716ბ 

 

8.02.20       
 

 

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

სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირების (ტურიზმი)   II კურსი ჯგ. – 711875C, 

 

დღეები/სთ  9-10     11-12 13-14 15-16 17-18 20-21 
27.01.20      

 
711875C, 
მარკეტინგის მენეჯმენტი 
კოჭლამაზაშვილი  
ლ. 06-711b 

28.01.20       



29.01.20      711875C, 
ფინანსური 
ანგარიშგება 
კაპანაძე მ. 06-703ბ 

30.01.20       
31.01.20     711875C 

ბიზნეს პროექტის 
მენეჯმენტი 
როსტიაშვილი 
06-709ბ 

 

1.02.20  ტურიზმის 
პოლიტიკა 
მეტრეველი მ. 
06-708ბ 

    

3..02.20     ტურისტულ 
საკურორტო 
მოდელები 
ბარკალაია ბ. 
06-709ბ 

 

4.02.20     18სთ 
მარკეტინგის 
მენეჯმენტი 
ბერეკაშვილი 
06-710ბ 

 

5.02.20       
6.02.20       
7.02.20     711875C, 

ბუნების 
გამოყენების 

 



ეკონომიკურ-
ეკოლოგიური 
პოლიტიკა 
ბარკალაია ბ. 
06-709ბ 

8.02.20       
 

 

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

სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის  ადმინისტრირების (მარკეტინგის )   II კურსი ჯგ. –711875H 

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

მარკეტინგი 
გოდერძიშვილი ბ. 
06-715ა 

 

28.01.20       
29.01.20     ფინანსური 

ანგარიშგება 
კაპანაძე მ. 06-703ბ 

 

30.01.20       
31.01.20      მონაცემთა 

ბაზების 
მენეჯმენტი 



ჭიკაძე გ. 
06-109ა 

1.02.20       
3..02.20     გლობალური 

განაწილება და 
ლოჟისტიკა 
მიწოდების 
ჯაჭვში 
ქავთარაძე ნ. 
06-709ბ 

 

4.02.20       
5.02.20     ბრენდმენეჯმენტი 

იაშვილი გ.  
06-107ა 

 

6.02.20       
7.02.20     მარკეტინგის 

მენეჯუმენტი 
ბერიკაშვილი ლ. 
06-711ბ. 

 

8.02.20       
 

 

 

 



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

სამაგისტრო პროგრამის  საჯარო მმართველობა   II კურსი ჯგ. 711804,711805 

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

სახელმწიფო მართვის 
ი ეეფექტიანობის მიღწევის 
   სისტემები 

ო. ბაღათურია 06-107ა 

 

28.01.20       
29.01.20     19 სთ. 

სახელომწიფოებრივი მოწყობის 
მოდელების შედარებითი 
ანალიზი 
ქოჩორაძე ო. 06-105ა 

 

30.01.20       
31.01.20     სტრატეგიული მენეჯმენტი 

მცირე და საშუალო საწარმოებში 
შერაზადიშვილი ბ. 06-112ა 

 
 

1.02.20       
3..02.20     საქართველოს ეკონომიკური 

უსაფრთხოების სისტემები 
წვერავა ზ. 06-107ა 

 

4.02.20       
5.02.20       
6.02.20       



7.02.20       
8.02.20       

 

 

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

სამაგისტრო პროგრამის  სასტუმრო მომსახურება    II კურსი ჯგ. 711815 

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

ორგანიზაციული 
პროექტირება და 
პროექტების მართვა 
სასტუმრო 
ინდუსტრიაში 
ე. მალანია 06-705ბ 

 

28.01.20       
29.01.20       
30.01.20     18 სთ. 

სასტუმრო 
მომსახურებია 
სტანდარტიზაცია და 
სერტიფიცირება 

 

31.01.20       

1.02.20 10სთ. 
ტურიზმისა და 

     



სასტუმრო 
ინდუსტრიის 
საკანონმდებლო 
რეგულირება  
მ. მეტრეველი 
06-708 

3..02.20       
4.02.20       
5.02.20       
6.02.20       
7.02.20       
8.02.20       

 

 

 

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

სამაგისტრო ბიზნესის ადმინისტრირება   II კურსი ჯგ. 711875 F,  711875D 

დღეები/სთ  9-10     11-12 13-14 18-19 20-21 
27.01.20      
28.01.20     711875 F,  711875D 

მარკეტინგის 
მენეჯმენტი 
კოჭლამაზაშვილი ლ. 



06-703 
29.01.20    711875 F,   

ფინანსური 
ანგარიშგება 
მ. კაპანაძე.06-703ბ 
711875D 
ბიზნესის 
უსაფრთხოება 
 ოთინაშვილი რ. 
 06-705ბ 

711875D 
სერვისმენეჯმენტი 
იაშვილი გ. 06-107ა. 

30.01.20      
31.01.20    711875D 

გაყიდვების 
მენეჯმენტი 
ვ. დათაშვილი 
06-115ბ 

711875 F,   
ბიზნესის მართვაში 
ხელოვნური 
ინტელექტის 
მეთოდების გამოყენება 
მ. ქანთარია 06-109ა 

1.02.20      
3..02.20    711875D 

დროის მენეჯმენტი 
შერაზადაშვილი ბ.  
06-112ა 

711875 F,   
მონაცემთა ბაზების 
მენეჯმენტი  
ჭიკაძე გ. 06-109ა 

4.02.20      
5.02.20    711875 F,   

ბიზნეს პროექტების 
მენეჯმენტი 
როსტიაშვილი თ. 

 

6.02.20      



7.02.20    711875 F,  
ამოცანების დასმა 
და 
გადაწყვეტილებათა 
მიღების მოდელები 
ჭიკაძე გ. 06-109ა 
 

 

8.02.20      
 


	სამაგისტრო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირების   II კურსი ჯგ. : 711875A1,A2

