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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი 

          ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა 

      06.05. 2022 #  / 13-05/31 

 (საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ)     

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების 

საფუძველზე 

 

 

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 

 

        დამტკიცდეს :  

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო 

ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

#1. ( ჯგ. 111845, 111846, 111847) 

1. ლევან გრიგალაშვილი - პროფ, თავმჯდომარე 

2. სოფიო ბლიაძე  - ასოც. პროფესორი 

3. თამარ ხინიკაძე-გვარამია - ასისტ. პროფესორი, კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  11, 20, 22  ივლისს  10 საათიდან,  აუდიტორია 705ბ 

 

#2. ( ჯგ. 111865, 111866, 111867, 111868, 111869, 111870, 111871, 111872, 111873) 

1. თათია ღურწკაია  - ასოც. პროფ, თავმჯდომარე 

2. თამარ ქაჯაია - ასოც. პროფესორი 

3. ნინო ომანაძე - ასისტ.  პროფესორი, კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  12, 14, 16, 19, 20 ივლისს 10 საათიდან,  აუდიტორია 707ბ   

 

  #3  ( ჯგ. 111857) 

1. გიორგი ცაავა - პროფესორი, თავმჯდომარე 

2. მერაბ ვანიშვილი  - პროფესორი  

3. თეა ჰასრათოვი - ასისტ. პროფესორი, კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  13, 20  ივლისს  10 საათიდან,  აუდიტორია 131ა 

 

 

  #4 ( ჯგ. 111875, 111876, 111877 ) 

1. ზურაბ ჯორბენაძე  - ასოც. პროფესორი, თვმჯდომარე 

2. ლია ბერიკაშვილი - ასოც. პროფესორი  

3. ნინო ზავრაშვილი - ასისტ.  პროფესორი, კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  11, 13, 16, 20  ივლისს  10 საათიდან,  აუდიტორია 715ა 



 

 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი)“  

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

 

# 5 ( ჯგ. 111863, 111864) 

1. თეიმურაზ ყანდაშვილი - პროფესორი, თავმჯდომარე 

2. გიგლა გაბაიძე - მოწ. პროფესორი 

3. ანა ბოლქვაძე - ასისტ. პროფესორი, კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  11, 18, 20  ივლისს  10 საათიდან,  აუდიტორია 711ბ 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო ნაშრომების      

დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

 

 # 6 ( ჯგ. 111805, 111806) 

1. ოთარ ქოჩორაძე - პროფესორი, თავმჯდომარე 

2. თამარ რევაზიშვილი -  ასოც. პროფესორი 

3. ნატო ქათამაძე  - ასისტ. პროფესორი,  კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  11, 13, 15, 18, 23 ივლისს  10 საათიდან,  აუდიტორია 105ა 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის „საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების“ საბაკალავრო 

ნაშრომების      დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

 

 # 7 ( ჯგ. 111855, 111856) 

1. რატი ბურდიაშვილი - პროფესორი, თავმჯდომარე 

2. ალეკო ქუთათელაძე - პროფესორი 

3. ანი ბიბილური - ასისტ. პროფესორი, კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  11, 15, 18, 22 ივლისს  10 საათიდან,  აუდიტორია  131 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის „სასტუმრო მომსახურება“  საბაკალავრო ნაშრომების      

დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

 

   # 8 ( ჯგ. 111815, 111816) 

1. ნანი მამფორია - ასოც. პროფესორი, თავმჯდომარე 

2. ნანა ნადარეიშვილი - ასოც. პროფესორი 

3. ლაშა-გიორგი დათაშვილი - ასისტ. პროფესორი, კომისიის მდივანი 

დაცვები ჩატარდეს  14, 16, 18  ივლისს  10 საათიდან,  აუდიტორია  715ბ 

 

კომისიის მუშაობას უნდა დაესწროს  საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 

 

ბიზნესტექნოლოგიების  

ფაკულტეტის  დეკანი                                                                                 / რ. ქუთათელაძე / 


