
ჯგუფის 

№
სასწავლო კურსი პროფესორის გვარი გამოცდის თარიღი

გამოცდის 

დაწყების 

დრო

აუდიტორია

უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.1                                                 

უცხოური ენა (რუსული) - B1.1   
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00

 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 თედეშვილი ლიანა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-804ბ

საქართველოს ისტორია და კულტურა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:10

 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები შელეგია მამუკა პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-806ბ

არქეოლოგიის საფუძვლები სადრაძე ვაჟა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 11:00 06- 810ა

მსოფლიო ცივილიზაციები ცუცქირიძე დარეჯანი პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 14:00 06-811ა

უცხოური ენა (ინგლისური) - B2.1                                         

უცხოური ენა (რუსული) -B2.1 (112135)
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00

 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

შრომის უსაფრთხოება არქეოლოგიაში კიკნაძე ნატო ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 03-412

ნუმიზმატიკა ქუთათელაძე მაია სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 9:00 06-812ბ

მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები
აბუთიძე მანანა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 06-815ბ

შესავალი არქიტექტურაში ქესანაშვილი ლია შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 01-611ც.1

ანტიკური არქეოლოგია ძნელაძე მერაბი სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 10:00 06- 815ბ

პალეოლითმცოდნეობა სადრაძე ვაჟა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 14:00 06-812ბ

მუზეუმმცოდნეობა წიკლაური მზია ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 12:00 06-811ა

რესტავრაცია-კონსერვაციის საფუძვლები ფარჯანაძე თეიმურაზი ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 15:00 06-606ბ

პალეონტოლოგიის საფუძვლები კოკოლაშვილი ირმა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 10:00 03-334

პალეოგრაფია მესხია მარინე სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-812ბ

ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია სადრაძე ვაჟა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 13:00 06-811ა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

112235

112135  

112136

არქეოლოგია

112035



ხატვა
ჟღენტი მაკა (1-12)  

ცინცაძე გიორგი  (2-12)
სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 10:00

01-209ც                                 

01-209ც.1

არქეოგეოფიზიკა ჯახუტაშვილი მამუკა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06- 812ბ

ანტიკური არქეოლოგია ძნელაძე მერაბი სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 12:00 06- 811ა

ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია სადრაძე ვაჟა სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-811ა

კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი გალახვარიძე ნაირა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-812ბ

საქართველოს კულტურული ცხოვრება XIX-XX სს-

ში (თ)
გაფრინდაშვილი ბესიკი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 16:00 06- 811ა

რელიგიების ისტორია მათეშვილი ლევანი ოთხშაბათი,30 ნოემბერი,2022 წელი 11:00 06-811ა

კრიტიკული აზროვნება სურმავა მარინე ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 11:00 06- 812ბ

ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა დათუკიშვილი მანანა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06-811ბ

საქართველოს ძველი ისტორიის წყაროები მესხია მარინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 20:00 06-814ბ

ძველი ახლო აღმოსავლეთის ეთნოსები და 

კავკასია
მესხია მარინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06-814ბ

მატერიალური კულტურის ძეგლების 

კონსერვაცია
ფარჯანაძე თეიმურაზი ოთხშაბათი,30 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06-814ბ

არქეოლოგიური არტეფაქტები ანჩაბაძე ირაკლი ოთხშაბათი,30 ნოემბერი,2022 წელი 21:00 06- 814ბ

გეომორფოლოგია კელაპტრიშვილი შალვა შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 03- 334

ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური ენა) ცომაია თეა სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06-814ბ

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა ჯაგოდნიშვილი ივანე სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 20:00 06-803ბ

ქართველთა ეთნოგენეზისი სადრაძე ვაჟა სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06- 809ბ

სწავლების მეთოდები მეტრეველი ლია ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06- 806ბ

მათემატიკური სტატისტიკა კიკვაძე ტარიელ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-609ბ

მაკროეკონომიკა ჩიკვილაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-606ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და 

ერგონომიკა
ბიძინაშვილი თეა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-602ბ

ეკონომიკა

712235

912235

112035

112935

112140



ინგლისური ენა–3                                                                        

რუსული ენა - 3                       
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

ფინანსების საფუძვლები პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:25

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

მენეჯმენტის საფუძვლები კერესელიძე შალვა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-607ბ

მათემატიკური სტატისტიკა კიკვაძე ტარიელ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-609ბ

მაკროეკონომიკა ჩიკვილაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-606ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკაბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-607ბ

ინგლისური ენა–3                                                   

რუსული ენა - 3                    
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, 

მე-6 სართ.)

ფინანსების საფუძვლები პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:25

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, 

მე-6 სართ.)

მენეჯმენტის საფუძვლები კერესელიძე შალვა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12;00 06-603ბ

მათემატიკური სტატისტიკა კიკვაძე ტარიელ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-609ბ

მაკროეკონომიკა ჩიკვილაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-606ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და 

ერგონომიკა
ბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-607ბ

ინგლისური ენა–3                                                                            

რუსული ენა - 3                             
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

ფინანსების საფუძვლები პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:25

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

მენეჯმენტის საფუძვლები კერესელიძე შალვა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 06-603ბ

ეკონომიკური პროცესების მოდელირება კიკვაძე ტარიელ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-609ბ

ინტერნეტ-ეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-602ბ

მეწარმეობა ჭიკაიძე ნაზი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 06-617ბ

ინოვაციური ეკონომიკა ბენია მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 06-614ბ

112140

112141

112142

112040



ინვესტიციები მახვილაძე დავით ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

ეკონომიკური პროცესების მოდელირება კიკვაძე ტარიელ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 06-609ბ

ინტერნეტ-ეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-611ბ

მეწარმეობა ჭიკაიძე ნაზი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-612ბ

ინოვაციური ეკონომიკა ბენია მაია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-614ბ

ინვესტიციები მახვილაძე დავით ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-607ბ

ეკონომიკური პროცესების მოდელირება კიკვაძე ტარიელ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 06-609ბ

ინტერნეტ-ეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-602ბ

მეწარმეობა ჭიკაიძე ნაზი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-612ბ

ინოვაციური ეკონომიკა ბენია მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 06-614ბ

ინვესტიციები მახვილაძე დავით ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13;00 06-605ბ

ეკონომეტრიკა კიკვაძე ტარიელ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-609ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და 

ერგონომიკა
ბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-602ბ

უძრავი ქონების შეფასება ჩაჩანიძე თამარ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

ევროპის სოციალური პოლიტიკა ცეცხლაძე კახა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 06-603ბ

ციფრული ეკონომიკა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:10

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

ეკონომეტრიკა კიკვაძე ტარიელ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-609ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და 

ერგონომიკა
ბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-602ბ

უძრავი ქონების შეფასება ჩაჩანიძე თამარ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

ციფრული ეკონომიკა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:10

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, 

მე-6 სართ.)

ევროპის სოციალური პოლიტიკა ცეცხლაძე კახა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 06-603ბ

ეკონომეტრიკა კიკვაძე ტარიელ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 06-609ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და 

ერგონომიკა
ბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-609ბ

უძრავი ქონების შეფასება ჩაჩანიძე თამარ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-606ბ

112042

112940

112040

112041

112941

112942



ციფრული ეკონომიკა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:10

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

ევროპის სოციალური პოლიტიკა ცეცხლაძე კახა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-501ა

ეკონომიკის საფუძვლები შენგელია რევაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-607ბ

ფილოსოფიის შესავალი ბერიაშვილი მამუკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-602ბ

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები შელეგია მამუკა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 06-815ბ

ინგლისური ენა – 1                                                                   

რუსული ენა - 1 
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:40

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, 

მე-6 სართ.)

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის – 1 ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:40

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, 

მე-6 სართ.)

საქართველოს ისტორია და კულტურა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:10

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, 

მე-6 სართ.)

ეკონომიკის საფუძვლები შენგელია რევაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-602ბ

ფილოსოფიის შესავალი ბერიაშვილი მამუკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-605ბ

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები შელეგია მამუკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 06-804ბ

ინგლისური ენა – 1                                                                               

რუსული ენა - 1 
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:40

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის – 1 ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:40

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

საქართველოს ისტორია და კულტურა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11:05

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

გეოეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-611ბ

ეკონომიკური პოლიტიკა მენაბდე ელენე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 06-605ბ

საერთაშორისო ეკონომიკა II გარაყანიძე ზურაბ შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-611ბ

გლობალური ეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 06-605ბ

ეკონომიკური პოლიტიკა მენაბდე ელენე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 06-605ბ

112240

112241

712140

712141

112942



საერთაშორისო ეკონომიკა II გარაყანიძე ზურაბ შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-611ბ

ქცევის ეკონომიკა მენაბდე ელენე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-603ბ

კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებაშიმენაბდე ელენე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-603ბ

თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები მენაბდე ელენე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-605ბ

მიკროეკონომიკა II კვარაცხელია დემნა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 06-606ბ

საქმიანი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე ბერიშვილი მირანდა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 06-614ბ

აკადემიური წერა მალაღურაძე თამარი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 06-605ბ

ეკონომიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები სიჭინავა ალექსანდრე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 06-605ბ

ინსტიტუციური ეკონომიკა(M) მენაბდე ელენე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-605ბ

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა ჯაგოდნიშვილი ივანე სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-808ბ

სწავლების მეთოდები მეტრეველი ლია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 06-804ბ

უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.1                                             

უცხოური ენა (რუსული) - B1.1   
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:40

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.)

PR_ის საფუძვლები შანშიაშვილი მარიამ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 06-602ბ

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები შელეგია მამუკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-804ბ

ზოგადი ფსიქოლოგია მეტრეველი ლია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-614ბ

მენეჯმენტის საფუძვლები მიქავა ირაკლი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-611ბ

სოციოლოგია შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 11:05
კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.)

უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.1                                             

უცხოური ენა (რუსული) - B1.1   
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:40

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.)

PR_ის საფუძვლები შანშიაშვილი მარიამ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00 06-809ა

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები შელეგია მამუკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-612ბ

ზოგადი ფსიქოლოგია მეტრეველი ლია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 06-812ბ

მენეჯმენტის საფუძვლები მიქავა ირაკლი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 06-808ბ

სოციოლოგია შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 11:05
კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.)

112260

112261

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

712240

912240

712141



უცხოური ენა (ინგლისური) - B2.1                                                        

უცხოური ენა (რუსული) -B2.1
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 9:00

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, 

მე-6 სართ.)

ფილოსოფიური ანთროპოლოგია დიდებაშვილი ფიქრია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-617ბ

კომუნიკაციის მენეჯმენტი მიქავა ირაკლი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-612ბ

PR და რეკლამა სტრელკოვა რუსუდან ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-612ბ

PR და მედია ურთიერთობები ლომიძე მარინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-606ბ

PR და კულტურა აფხაიძე თინათინ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-605ბ

ბრენდინგი 
ლომინაძე სერგო 

Ломинадзе Серго
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-612ბ

საზოგადოება და კონფლიქტების მართვა ზირაქაშვილი გიორგი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-602ბ

ბიზნეს ეთიკა მიქავა ირაკლი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-603ბ

PR - ის სტრატეგია და ტაქტიკა პირმისაშვილი ელდარ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-607ბ

საჯარო გამოსვლის ტექნოლოგიები ლომიძე მარინე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-614ბ

ინტერპერს ონალური კომუნიკაცია გუმბერიძე ნუცა შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 06-612ბ

სტრატეგიული კომუნიკაციები ტურიზმში ხოსიტაშვილი მზია შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-603ბ

მომხმარებლთა ქცევა პირმისაშვილი ელდარ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-617ბ

ღონისძიებებათა მენეჯმენტი გუმბერიძე ნუცა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00 06-606ბ

სოციალური მედიის დაგეგმვა და მართვა პირმისაშვილი ელდარ შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-614ბ

PR ქეისები შანშიაშვილი მარიამ შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-603ბ

ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია ფაჟავა ემზარ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-811ა

შრომის ეკონომიკა ჭყონია ლია ოთხშაბათი,30 ნოემბერი,2022 წელი 10:00 06-605ბ

სტრატეგიული კომუნიკაციები ტურიზმში ხოსიტაშვილი მზია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-611ბ

მომხმარებლთა ქცევა პირმისაშვილი ელდარ შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-612ბ

ღონისძიებებათა მენეჯმენტი გუმბერიძე ნუცა შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 13:00 06-809ა

სოციალური მედიის დაგეგმვა და მართვა პირმისაშვილი ელდარ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-603ბ

PR ქეისები შანშიაშვილი მარიამ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-607ბ

ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია ფაჟავა ემზარ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-810ა

შრომის ეკონომიკა ჭყონია ლია შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 17:00 06-803ბ

სოციალური პოცესების მართვა ჭიაურელი ვანო      ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 06-603ბ

სარეკლამო დიზაინი სტრელკოვა რუსუდან შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-603ბ

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები აფხაიძე თინათინ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-602ბ

პოლემიკური ოსტატობა ჭანტურაია მამუკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-808ბ

112160                          

112161

112060                        

112061

112960

712160                               

712161

112961

712260



განწყობის მართვა საზოგადოებრივ 

ურთიერთობებში
მეტრეველი ლია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-614ბ

აკადემიური წერა მალაღურაძე თამარ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 21:00 06-603ბ

სოციალური კვლევის მეთოდები ბერიძე თამარ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-606ბ

ბიზნესკომუნიკაცია ბერიშვილი მირანდა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 06-602ბ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი გუმბერიძე ნუცა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 06-607ბ

სწავლების მეთოდები მეტრეველი ლია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-803ბ

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა ჯაგოდნიშვილი ივანე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 06-811ბ

საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კვლევის 

თეოლოგიური მეთოდები
ჯაფარიძე ანანია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-810ბ

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები შელეგია მამუკა სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 10:00 06- 803ბ 

უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1           	                                               

უცხოური ენა (რუსული) – B 1.1 
ოთხშაბათი,30 ნოემბერი.2022 წელი 9:00

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

შესავალი  რეგიონთმცოდნეობაში ცეცხლაძე კახა  სამშაბათი,29 ნოემბერი ,2022 წელი 13:00 06-506 ა

გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1
თედეშვილი ლიანა (1-

12)  
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-807ა

პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი კიკნაძე თამარ პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 11:00 06 -809ა

საქართველოს ისტორია და კულტურა შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 10:10

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1                                        

უცხოური ენა (რუსული)                                                             

უცხოური ენა (ფრანგული) – B2.1

ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 9:00

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

ევროპის უახლესი ისტორია ბარდაველიძე ნუგზარ ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 12:00 06-810ა

გამოყენებითი ფსიქოლოგია პარასკევი,2 დეკემბერი,2022წელი 15:25 

კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

ევროინტეგრაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი ცეცხლაძე კახა სამშაბათი,29ნოემბერი,2022წელი 11:00 06-810ა

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა გარაყანიძე ნატა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი,2022წელი 12:00 06 -810ა

შესავალი საერთაშორისო საჯარო სამართალში სულაბერიძე ნინო ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 11:00 06-810ა

თანამედროვე დიპლომატია ცეცხლაძე კახა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 13:00 06 -810ა

თეოლოგია საქართველოს ეკლესიის ისტორია

912270

ევროპისმცოდნეობა

112210

112110

112010

712260



უცხოური ენა (ინგლისური) - B2+1 (1-12)                                      

უცხოური ენა (რუსული) - B2+1 (2-12)

კობახიძე მაია                                                          

ტაბატაძე ხათუნა
ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022წელი 14:00

06 -809ა                   06-

402

რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში ბარდაველიძე ნუგზარ ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 13:00 06 -811ა

ევროპული ცივილიზაცია ბარდაველიძე ნუგზარ ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 15:00 06-811 ა

ევროპის ინდივ:კულტურა და იდეოლოგია გომართელი ნინო ოთხშაბათი,30 ნოემბერი.2022 წელი 16:00 06 -810ა

ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა ამილახვარი ლიზა პარასკევი,2 დეკემბერი,2022წელი 12:00 06 -810ა

ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკა ბენია მაია ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 15:00 06-809ა

საქართველო და ევროინტეგრაცია ფაჟავა ემზარ სამშაბათი,29 ნოემბერი2022 წელი 13:00 06 -809ა

ევროპის ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა კიკნაძე თამარ სამშაბათი,29 ნოემბერი2022 წელი 11:00 06 -809ა

გლობლიზაცია და რეგიონალიზმი ჩაფიჩაძე ხათუნა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 14:00 06 -810ა

ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის 

პოლიტიკა
ამილახვარი ლიზა პარასკევი,2 დეკემბერი,2022წელი 11:00 06-810ა

ევროპის საარჩევნო სისტემები და 

ტექნოლოგიები
ჩაფიჩაძე ხათუნა შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 17:00 06 -809ა

ევროპის რეგ.პოლიტიკა და ადგილ.განვით გომართელი ნინო ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 18:00 06-810ა

ბიზნეს კომუნიკაცია სიხარულიძე ნუგზარი შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 11:00 06 -809ა

ევროინტეგრაციის თეორია და მეთოდოლ. გომართელი ნინო სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022წელი 17:00 06 -811ა

გლობალური მმართველობა ჩაფიჩაძე ხათუნა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 19:00 06 -811ა

გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა ბარდაველიძე ნუგზარ შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 10:00 06-811ა

გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო გომართელი ნინო სამშაბათი,29ნოემბერი,2022წელი  19:00 06-811ა

ევროპული პოლიტიკური წესრიგი ამილახვარი ლიზა პარასკევი,2 დეკემბერი,2022წელი   13:00 06-810ა

ევროკავშირის დიპლომატია და პრაქტიკა ბარდაველიძე ნუგზარ შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი   11:00 06 -811ა

სწავლების მეთოდები მეტრეველი ლია პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 18:00 06-803ბ

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა ჯაგოდნიშვილი ივანე ოთხაბათი,30 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06-810ბ

სოციალური კვლევის მეთოდები მახათაძე ნატო ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06-804ბ

უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.1                                                 

უცხოური ენა (რუსული) - B1.1   
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00

 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.)

გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1

თედეშვილი ლიანა (1-

12)                                          

დემეტრაშვილი 

ალექსანდრე (2-12)

ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-811ბ

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

112225             

112226

სოციალური მეცნიერებები 

912250

712210

712110

112010

112910



საქართველოს ისტორია და კულტურა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:10
 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.)

ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, (112225) 2022 

წელი
15:00 06-813ბ

 ორშაბათი, 28 ნოემბერი, (112226) 2022 

წელი
10:00 06-808ბ

02.12.2022   (112225) 14:00 06-803ბ

   ოთხშაბათი,30 ნოემბერი, (112226), 2022 

წელი
12:00 06- 815ბ

 პიარის საფუძვლები
მარიამ შანშიაშვილი

პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 16:00 06-815ბ

უცხოური ენა (ინგლისური) - B2.1                                         

უცხოური ენა (რუსული) -B2.1 (112135)
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00

 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

ვიზუალური მასკომუნიკაციის საფუძვლები ქეთევან გიორგობიანი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-804ბ

პროფესიული ეთიკა ქეთევან გიორგობიანი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-809ბ

ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია მანანა დათუკიშვილი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-815ბ

ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი(112125 14:00 06-809ბ

ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 

(112126)
17:00 06-808ბ

პროფესიული ოსტატობა
რუსუდან 

ლორთქიფანიძე
სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 10:00 06-811ბ

ვერბალური კომუნიკაცია
თემურ 

ჯაგონდიოშვილი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-815ბ

   ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, (112025), 2022 

წელი
15:00 06-813ბ

ოთხშაბათი30 ნოემბერი, (112026;112027), 

), 2022 წელი
10:00 06-804ბ

კულტურის ანალიზი და რეპრეზენტაცია 

მასკომუნიკაციაში

ლია ქათამაძე

112225             

112226

შესავალი მასკომუნიკაციაში

ლია ქათამაძე

112025      

112026     

112027

112125  

112126 

ბეჭვდური მედია ლია ქათამაძე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-809ბ

რეკლამა მასკომუნიკაციაში

მამუკა შელეგია

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები

შელეგია მამუკა



ახალი მედია(ინტერნეტჟურნალისტიკა
გიგლა გობეჩია

პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 06-815ბ

ორშაბათი, 28 ნოემბერი,(112025) 2022 

წელი
16:00 06-811ბ

ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 

(112026,112027)2022 წელი
14:00 06-815ბ

ბუნების გამოყენების ეკონომიკა (112025)
ლაშა მგელაძე

შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი, (112025) 14:00 06-810ბ

ეთიკური ეკონომიკა (112026)

თამარ ჩაჩანიძე
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი, 

(112026
14:00 06-602ბ

მომხმარებელთა ქცევა (112027)
თამარ აბუაშვილი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი, 

(112027)
11:00 06-605ბ

კრიტიკული აზროვნების ელემენტები მარინე სურმავა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-815ბ

თანამედროვე პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაშითემურ ჯაგოდნიშვილი პარასკევი, 2 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-804ბ

კონფლიქტების გაშუქება ზაზა ცოტნიაშვილი სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 13:00 06-808ბ

მედიაპროდუქციის რედაქტირება ქეთევან გიორგობიანი ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-817ბ

მულტიმედიური ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
ქეთევან კვესელავა შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 11:00 09-204

სასწავლო პრაქტიკა (რადიო) დარეჯან შენგელია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 11:00

Английский язык B 1.1                                                среда, 30 ноября, 2022 год 9:00

 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-

6 სართ.)

Основы философии Ломинадзе Серго четверг, 1 декабряб 2022 год 13:00 06-803ბ

Основы прикладной информатики- 1 Бардавелидзе Хатуна вторник, 29 ноябряб 2022 год 10:00 08-305ბ

История и культура Грузии Хохобашвили Тамар среда, 30 ноября, 2022 год 14:00  06-809ა

Письменная и устная коммуникация Гагиева Мадина четверг, 1 декабряб 2022 год   14:00 06-806ბ

Теории и модели коммуникаций Бондаренко Тамар среда, 30 ноября, 2022 год   16:00 06-817ბ

Английский язык B 2.1                                                      среда, 30 ноября, 2022 год 16:00
 კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.)

Введение в спецтерминологию Бондаренко Тамар четверг, 1 декабря, 2022 год 10:00 06-815ბ

მასკომუნიკაციის სოციოლოგია

რუსუდან 

ლორთქიფანიძე

112925      

112926

112025      

112026     

112027

112229

112129



Практическая стилистика русского языка Бондаренко Тамар среда, 30 ноября, 2022 год 14:00 06-808ბ

Основы бизнеса Кандашвили Теимураз четверг, 1 декабряб 2022 год 12:00 06-810ბ

Технологии масскомуникации Бондаренко Тамар среда, 30 ноября, 2022 год 15:00 06-803ბ

Основы толерантности и межкультурного 

взаимодействия
Бондаренко Тамар

четверг, 1 декабряб 2022 год
13:00 06-801ბ

Социология журналистики Гагиева Мадина субота, 3 декабря, 2022 год 12:00 06-803ბ

Технологии печатных медиа Закарашвили Тинатин пятница, 2 декабря, 2022 год 15:00 06-812ბ

Медиа и политтехнологии Бондаренко Тамар четверг, 1 декабря, 2022 год 15:00 06-815ბ

Ораторское мастерство (технологии 

публичных дебатов)
Закарашвили Тинатин пятница, 2 декабря, 2022 год 14:00

06-817ბ

Язык и стиль печатной публицистики 

(профессиональная лексика)
Бондаренко Тамар

четверг, 1 декабря, 2022 год
14:00 06-808ბ

Стратегии создания текстовой продукции Бондаренко Тамар среда, 30 ноября, 2022 год 13:00 06-808ბ

Вещательная журналистика Нацвлишвили Нугзар вторникб 29 ноябряб 2022 год 13:00 06-802ბ

Экологическая журналистика Гагиева Мадина субота, 3 декабря, 2022 год 14:00 06-817ბ

Интернет-журналистика Закарашвили Тинатин пятница, 2 декабря, 2022 год 14:00 06-817ბ

Профессиональная этика журналиста Бондаренко Тамар среда, 30 ноября, 2022 год 11:00 06-812ბ

Проблемы современности в масскомуникации Бондаренко Тамар четверг, 1 декабря, 2022 год 11:00 06-815ბ

საქმიანი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე 

(ინგლისური)
 ქათამაძე მარიამ

ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი
20:00

06-811ბ

მასკომუნიკაციის ტრენდები გიგლა გობეჩია ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 16:00 06-802ბ

პუბლიცისტური ტექსტის კომბინაცია და 

მულტიფლატფორმული მიდგომები 

 ლორთქიფანიძე 

რუსუდან
ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 18:00

06-803ბ

მედიაფილოსოფია კვანტალიანი სოფიკო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 18:00 06-815ბ

ფოტო-ვიდეო რეპორტინგი სილოვან სულამანიძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00 06-802ბ

მასმედია ინფორმაციულ საზოგადოებაში კვანტალიანი სოფიკო ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 20:00 06-808ბ

კონტენტის მონეტიზაცია  გობეჩია გიგლა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 20:00 06-809ბ

ინოვაციური მედიაეკონომიკა  ბენია მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 20:00 06-810ბ

მედიის კვლევის მეთოდები  დანელია ვაჟა სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00 06-803ბ

NET-ოლოგია და სოციალური მედია თუნგია მაია შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 13:00 06-607ბ

საინფორმაციო ჰიბრიდული ომი და მედია  გობეჩია გიგლა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 18:00 06-813ბ

112929

712225

712125

112129

112029



ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) თამაზ ნუცუბიძე ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 16:00 06-809ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ლილი ანთელავა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 15:00 06-808ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
მანანა ქაჯაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00

06-806ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) ჭანტურაია მამუკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-804ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
მანანა ქაჯაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00

06-806ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჩქარეული ედიშერ

ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი
14:00

06-810ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ნუცუბიძე თამაზ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 11:00 06-809ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ანთელავა ლილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-808ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ქაჯაია მანანა შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 09:00

06-806ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) ჭანტურაია მამუკა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-811ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
დევდარიანი გულიკო ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 16:00

06-816ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჩქარეული ედიშერ

ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი
12:00

06-809ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) თამაზ ნუცუბიძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 11:00 06-811ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ლილი ანთელავა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-813ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ჩილაჩავა ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00

06-817ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) თუნგია მაია ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 11:00 06-202ტ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
დევდარიანი გულიკო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 16:00

06-816ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჩქარეული ედიშერ ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 14:00

06-810ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ნუცუბიძე თამაზ შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 16:00
06-817ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ლილი ანთელავა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-813ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ჩილაჩავა ეკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 12:00

06-813ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) თუნგია მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 12:00 06202ტ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
დევდარიანი გულიკო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00

06-815ბ

412226

412227

412223

412225



ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჩქარეული ედიშერ ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 13:00

06-806ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ნუცუბიძე თამაზ შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 13:00 06-815ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ანთელავა ლილი ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 13:00 06-811ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ჩილაჩავა ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 15:00 06-813ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) თუნგია მაია სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 15:00 06-202ტ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
დევდარიანი გულიკო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 12:00

06-816ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჩქარეული ედიშერ სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 12:00

06-803ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ოსაძე ივანე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-816ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ჰასრათოვი ჰასრათ ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 11:00 06-810ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ჩილაჩავა ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 16:00 06-815ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) გელაშვილი მარიამ ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 10:00 06-810ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
დევდარიანი გულიკო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00

06-815ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჩქარეული ედიშერ სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 14:00

06-811ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ოსაძე ივანე ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 16:00 06-809ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ჰასრათოვი ჰასრათ ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-808ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ჩილაჩავა ეკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 13:00

06-813ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) გელაშვილი მარიამ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-810ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
მაისურაძე თამარ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00

06-817ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჭიღლაძე ლია ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 14:00

06-810ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ოსაძე ივანე ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 11:00 06-809ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ჰასრათოვი ჰასრათ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 11:00 06-804ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ქვრივიშვილი მარიამი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00

06-817ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) გელაშვილი მარიამ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-811ბ
412231

412227

412228

412229

412230



ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
მაისურაძე თამარ ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 11:00 06-808ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
ჭიღლაძე ლია ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 13:00

06-810ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ოსაძე ივანე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 11:00 06-817ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ჰასრათოვი ჰასრათ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 13:00 06-809ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
მაისურაძე თამარ სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 15:00 06-815ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) გელაშვილი მარიამ ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 06-812ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
ქვრივიშვილი მარიამი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-817ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
დათუკიშვილი მანანა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-813ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ოსაძე ივანე ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 11:00 06-813ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ჰასრათოვი ჰასრათ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-813ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ქვრივიშვილი მარიამი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-817ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) გელაშვილი მარიამ ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 16:00 06-804ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
მაისურაძე თამარ შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 12:00 06-810ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
კილაძე თინათინი შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 11:00 06-813ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) ოსაძე ივანე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 11:00 06-806ბ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ჰასრათოვი ჰასრათ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-809ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
ქვრივიშვილი მარიამი ორშაბათი, 28 ნოენბერი, 2022 წელი 15:00 06-806ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) გელაშვილი მარიამ ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-803ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
მაისურაძე თამარ სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 13:00 06-815ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
კილაძე თინათინი შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 12:00 06-809ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (A ბლოკი) შველიძე ირმა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-201ტ

ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) ქებურია ნინო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-201ტ
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ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (A ბლოკი)
თოდუა ლანა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 06-201ტ

ქართული ენის ფონეტიკა (A ბლოკი) თოდუა ლანა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-802ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(A ბლოკი)
თოდუა ლანა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-201ტ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(A ბლოკი)
თოდუა ლანა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-201ტ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა ( Bბლოკი) ჭიღლაძე ლია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 14:00 06-816ბ

ქართული ენის ლექსიკა (B ბლოკი) შაიშმელაშვილი თამარ სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 12:00 06-810ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (B ბლოკი)
ქაჯაია მანანა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 06-804ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (B ბლოკი) შენგელია დარეჯანი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-803ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(B ბლოკი)
ქაჯაია მანანა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-804ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(B ბლოკი)
კილაძე თინათინი შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 13:00 06-804ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (B ბლოკი) ჭიღლაძე ლია ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 12:00 06-816ბ

ქართული ენის ლექსიკა (B ბლოკი) შაიშმელაშვილი თამარ სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 15:00 06-810ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (B ბლოკი)
ქაჯაია მანანა შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 11:00 06-806ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (B ბლოკი) შენგელია დარეჯანი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-803ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(B ბლოკი)
დევდარიანი გულიკო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 14:00 06-815ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(B ბლოკი)
კილაძე თინათინი შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 13:00 06-804ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (B ბლოკი) ჭიღლაძე ლია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 15:00 06-816ბ

ქართული ენის ლექსიკა (B ბლოკი) შაიშმელაშვილი თამარ ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-810ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (B ბლოკი)
ქაჯაია მანანა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-806ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (B ბლოკი) ჭიქაბერიძე მაგდა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 201ტ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(B ბლოკი)
კაკიაშვილი ნინა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 13:00 06-816ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(B ბლოკი)
კილაძე თინათინი შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 14:00 06-806ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (B ბლოკი) ჭიღლაძე ლია სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 14:00 06-817ბ
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ქართული ენის ლექსიკა (B ბლოკი) შაიშმელაშვილი თამარ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-813ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (B ბლოკი)
ჩილაჩავა ეკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 14:00 06-817ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (B ბლოკი) ჭიქაბერიძე მაგდა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 06-201ტ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(B ბლოკი)
კაკიაშვილი ნინა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 10:00 06-803ბ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(B ბლოკი)
კილაძე თინათინი შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 15:00 06-808ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა (B ბლოკი) ჭიღლაძე ლია სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 14:00 06-817ბ

ქართული ენის ლექსიკა (B ბლოკი) შაიშმელაშვილი თამარ ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 16:00 06-806ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1 (B ბლოკი)
ქვრივიშვილი მარიამი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-816ბ

ქართული ენის ფონეტიკა (B ბლოკი) ჭიქაბერიძე მაგდა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 10:00 06-201ტ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1(B ბლოკი)
ჭიქაბერიძე მაგდა ოთშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-201ტ

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)(B ბლოკი)
კილაძე თინათინი შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 14:00 06-808ბ

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ელემენტებიირმა შველიძე სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-802ტ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კუსი - 2ნინო ქებურია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-609ა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული 

კურსი-2
ნინო ქებურია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-202ტ

ქართული მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხებიირმა შველიძე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-202ტ

ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) ნინო ქებურია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-802ბ

დარგობრივი ლექსიკა (არჩევითი) ირმა შველიძე ხუთშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-202ტ

საფეხური სასწავლო კურსი პროფესორის გვარი გამოცდის თარიღი

გამოცდის 

დაწყების 

დრო

აუდიტორია

ეკონომიკის პრინციპები გვარუციძე აკაკი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-602ბ

ციფრული ეკონომიკა ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი 16:05
 კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

დამატებითი სასწავლო კურსები

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ეკონომიკა
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საერთაშორისო ეკონომიკა ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი 16:05
 კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

ფინანსების საფუძვლები ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი 15:05
 კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

მათემატიკა კვირა,4 დეკემბერი,2022 წელი 14:40
კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.) 

ინვესტიციები მახვილაძე დავით ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-605ბ

ინტერნეტ-ეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-602ბ

გეოეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-605ბ

გლობალური ეკონომიკა სეხნიაშვილი დალი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-605ბ

მიკროეკონომიკა II კვარაცხელია დემნა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-606ბ

ეკონომიკური ზრდა კვარაცხელია დემნა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-606ბ

მაკროეკონომიკა II კვარაცხელია დემნა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-606ბ

მიკროეკონომიკა კვარაცხელია დემნა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-606ბ

ეკონომიკური პოლიტიკა მენაბდე-ჯობაძე ელენე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 06-605ბ

თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები მენაბდე-ჯობაძე ელენე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-605ბ

კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებაში მენაბდე-ჯობაძე ელენე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-603ბ

ქცევის ეკონომიკა მენაბდე-ჯობაძე ელენე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-603ბ

ეკონომიკური განვითარება მენაბდე-ჯობაძე ელენე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 06-603ბ

საერთაშორისო ეკონომიკა II გარაყანიძე ზურაბ შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-611ბ

მომხმარებელთა ქცევა აბუაშვილი თამარი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-605ბ

ეთიკური ეკონომიკა ჩაჩანიძე თამარი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

უძრავი ქონების შეფასება ჩაჩანიძე თამარი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა ჩაჩანიძე თამარი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

მენეჯერული ეკონომიქსი ჩაჩანიძე თამარი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და 

ერგონომიკა
ბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-605ბ

შრომის ეკონომიკა ბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-605ბ

მიწის მარკეტინგი ბიძინაშვილი თეა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-605ბ

ეკონომიკური ანალიზის საფუძვლები მამალაძე ირინე შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 06-602ბ
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ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკა ბენია მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 06-614ბ

ინოვაციური ეკონომიკა ბენია მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 06-614ბ

ინოვაციური მედიაეკონომიკა ბენია მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 06-614ბ

მეწარმეობა ჭიკაიძე ნაზი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-612ბ

სოციალური ეკონომიკა ჭიკაიძე ნაზი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-612ბ

სოციალური ეკონომიკა გეგენავა ნატო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-606ბ

ინვესტიციები გეგენავა ნატო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-606ბ

საქართველოს ეკონომიკა გეგენავა ნატო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-606ბ

ეკონომიკის ისტორია ჩიკვილაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-606ბ

მაკროეკონომიკა ჩიკვილაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-606ბ

მიკროეკონომიკა ჩიკვილაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-606ბ

ეკონომიკის საფუძვლები შენგელია რევაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-602ბ

შესავალი ეკონომიკაში შენგელია რევაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-602ბ

ეკონომეტრიკა კიკვაძე ტარიელ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-609ბ

ეკონომეტრიკა II კიკვაძე ტარიელ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-609ბ

მათემატიკური სტატისტიკა კიკვაძე ტარიელ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-609ბ

ეკონომიკური პროცესების მოდელირება კიკვაძე ტარიელ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 06-609ბ

საქართველოს არქეოლოგია სადრაძე ვაჟა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 14:00 06-812ბ

პალეოლითმცოდნეობა სადრაძე ვაჟა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 14:00 06-812ბ

ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია სადრაძე ვაჟა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 13:00 06-811ა

არქეოლოგიის საფუძვლები სადრაძე ვაჟა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 11:00 06- 810ა

ნუმიზმატიკა ქუთათელაძე მაია სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 9:00 06-812ბ

პალეოგრაფია მესხია მარინე სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-812ბ

საქართველოს ისტორია და კულტურა ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი 16:05
 კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

საქართველოს ისტორიული ეთნოლოგია ზაალიშვილი ნინო

სახვითი ხელოვნების ნიმუშის პროფესიული 

აღწერა
აბუთიძე მანანა ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 15:00 06-814ბ

მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები
აბუთიძე მანანა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 06-815ბ

მასალათმცოდნეობა ფარჯანაძე თეიმურაზ ორშაბათი,28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-814ბ
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მსოფლიო ცივილიზაციები ცუცქირიძე დარეჯანი პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 14:00 06-811ა

არქეოგეოფიზიკა ჯახუტაშვილი მამუკა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06- 812ბ

მინერალოგიის შესავალი ნოდარ ფოფორაძე პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 13:00 03-308

საიუველირო ნაკეთობათა დიზაინი ნოდარ ფოფორაძე პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 13:00 03-308

შრომის უსაფრთხოება არქეოლოგიაში კიკნაძე ნატო ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 14:00 03-412

პალეონტოლოგიის საფუძვლები ირმა კოკოლაშვილი ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022 წელი 10:00 03-334

შესავალი არქიტექტურაში ლია ქესანაშვილი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 01-611ც.1

გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 ლიანა თედეშვილი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-804ბ

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები მამუკა შელეგია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-804ბ

უცხოური ენა                                                              კვირა,4 დეკემბერი,2022 წელი 10:20
კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.) 

PR და კულტურა თინათინ აფხაიძე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-605ბ

ფილოსოფიის შესავალი ბერიაშვილი მამუკა სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022 წელი 12:00 06-605ბ

პოლიტიკური კომუნიკაცია ზირაქაშვილი გიორგი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-602ბ

PR და ბიზნესი ლომინაძე სერგო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-612ბ

ბრენდინგი ლომინაძე სერგო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-612ბ

წერა პიარისთვის ლომიძე მარინე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-614ბ

საჯარო გამოსვლის ტექნოლოგიები ლომიძე მარინე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-614ბ

PR და მედია ურთიერთობები ლომიძე მარინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-606ბ

სოციალური მედიის დაგეგმვა და მართვა ჭიაურელი ვანო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 06-603ბ

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია გუმბერიძე ნუცა შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 06-612ბ

პროექტების მართვა გუმბერიძე ნუცა შაბათი, 3 დეკემბერი,2022 წელი 12:00 06-612ბ

ფილოსოფიის შესავალი დიდებაშვილი ფიქრია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-617ბ

ფილოსოფიური ანთროპოლოგია დიდებაშვილი ფიქრია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-617ბ

ბიზნეს ეთიკა მიქავა ირაკლი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-603ბ

მენეჯმენტის საფუძვლები მიქავა ირაკლი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-611ბ

კომუნიკაციის მენეჯმენტი მიქავა ირაკლი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-612ბ

PR – ის სტრატეგია და ტაქტიკა პირმისაშვილი ელდარი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-607ბ

სოციალური მედიის დაგეგმვა და მართვა პირმისაშვილი ელდარი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-614ბ

მარკეტინგის სტრატეგია და ტაქტიკა ხოსიტაშვილი მზია შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-603ბ

PR და კრიზის მენეჯმენტი ხოსიტაშვილი მზია შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-603ბ

მარკეტინგის საფუძვლები ხოსიტაშვილი მზია შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-603ბ

სტრატეგიული კომუნიკაციები ტურიზმში ხოსიტაშვილი მზია შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-603ბ

პიარის საფუძვლები შანშიაშვილი მარიამი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 06-602ბ
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ზოგადი ფსიქოლოგია ლია მეტრეველი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-614ბ

სოციალური ფსიქოლოგია ლია მეტრეველი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-614ბ

ეკონომიკის პრინციპები აკაკი გვარუციძე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00 01-201ც

ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა ეკატერინე შაკიაშვილი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-805ა

ევროპული იდეა და საქართველოს 

ევროინტეგრაცია
ემზარ ფაჟავა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-811ა

გლობალიზაცია და თანამედროვე ცივილიზაცია ემზარ ფაჟავა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-811ა

უცხოური ენა კვირა,4 დეკემბერი,2022 წელი 10:20
კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.) 

სოციალური კვლევის მეთოდები თამარ ბერიძე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 06-606ბ

ეთიკური ეკონომიკა თამარ ჩაჩანიძე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-605ბ

შრომის ეკონომიკა თეა ბიძინაშვილი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-607ბ

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია თეა ბიძინაშვილი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 06-607ბ

ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა კახა ცეცხლაძე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 06-603ბ

შესავალი მასობრივ კომუნიკაციაში ლიანა ქათამაძე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-817ბ

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები მამუკა შელეგია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-804ბ

ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა მანანა დათუკიშვილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 18:00 06-811ბ

PR და რეკლამა რუსუდან სტრელკოვა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-612ბ

რეკლამის დაგეგმვა და მართვა რუსუდან სტრელკოვა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 06-612ბ

სოციოლოგია ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი  16:05
კომპიუტერული 

ცენტრი2 (კორპ 1, 1 

სართ.)

PR და მედია ურთიერთობები მარინე სურმავა ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი 13:00 06-815ბ

მულტიმედიური ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
ქეთევან კვესელავა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-612ბ

საქართველო და ევროპა ნინო გომართელი ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 18:00 06-810ა

ევროპული კულტურა ნუგზარ ბარდაველიძე ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 13:00 06 -811ა

შესავალი ეკონომიკაში რევაზ შენგელია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-602ბ

ზოგადი ფსიქოლოგია მეტრეველი ლია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-614ბ

სოციალური ფსიქოლოგია მეტრეველი ლია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-614ბ

სოციოლოგია ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი  16:05
კომპიუტერული 

ცენტრი2 (კორპ 1, 

პირველი სართ.) 
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გამოყენებითი ფსიქოლოგია ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი 16:05
 კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა ამილახვარი ლიზა პარასკევი,2 დეკემბერი,2022წელი 12:00 06 -810ა

შესავალი ევროპისმცოდნეობაში ამილახვარი ლიზა პარასკევი,2 დეკემბერი,2022წელი 12:00 06 -810ა

საქართველო და ევროინტეგრაცია ემზარ ფაჟავა სამშაბათი,29 ნოემბერი2022 წელი 13:00 06 -809ა

გლობალიზაცია-ცივილიზაციის პარადიგმები ემზარ ფაჟავა სამშაბათი,29 ნოემბერი2022 წელი 13:00 06 -809ა

უცხოური ენა კვირა,4 დეკემბერი,2022 წელი 10:20
კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.) 
უცხოური ენა (ინგლისური) - B2+1 ჯგ.112110 (1-

12)                                                                               

უცხოური ენა (რუსული) - B2+1  ჯგ.112110(2-12)

კობახიძე მაია                                                          

ტაბატაძე ხათუნა
ოთხშაბათი,30 ნოემბერი 2022წელი 14:00

06 -809ა                                                                                     

06-402

ევროპის ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა თამარ კიკნაძე სამშაბათი,29 ნოემბერი2022 წელი 11:00 06 -809ა

ევროპული პოლიტიკური აზროვნების ისტორია თამარ კიკნაძე სამშაბათი,29 ნოემბერი2022 წელი 11:00 06 -809ა

პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი თამარ კიკნაძე სამშაბათი,29 ნოემბერი2022 წელი 11:00 06 -809ა

გამოყენებითი ფსიქოლოგია ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი 16:05
 კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

ევროინტეგრაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი კახა ცეცხლაძე  სამშაბათი,29 ნოემბერი ,2022 წელი 13:00 06-506 ა

თანამედროვე დიპლომატია კახა ცეცხლაძე ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 13:00 06 -810ა

შესავალი რეგიონმცოდნეობაში კახა ცეცხლაძე  სამშაბათი,29 ნოემბერი ,2022 წელი 13:00 06-506 ა

გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1

ლიანა თედეშვილი                                                        

თანდილაშვილი 

გიორგი

ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 06-807ა

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები მამუკა შელეგია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-804ბ

საქართველოს ისტორია და კულტურა ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი  16:05
კომპიუტერული 

ცენტრი2 (კორპ 1, 

პირველი სართ.) 

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ნატა გარაყანიძე ოთხშაბათი,30 ნოემბერი,2022წელი 12:00 06 -810ა

ევროპის ინდივიდუალურობა: კულტურა და 

იდეოლოგია
ნინო გომართელი ოთხშაბათი,30 ნოემბერი.2022 წელი 16:00 06 -810ა

ევროპის ისტორია ნინო გომართელი ოთხშაბათი,30 ნოემბერი.2022 წელი 16:00 06 -810ა

ადამიანის უფლებები და მათი დაცვის 

საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები
ნინო სულაბერიძე ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 11:00 06-810ა

შესავალი საერთაშორისო საჯარო სამართალში ნინო სულაბერიძე ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 11:00 06-810ა
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ევროკავშირის სამართლის საფუძვლები ნინო სულაბერიძე ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022წელი 11:00 06-810ა

ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და 

მოდელები
ნუგზარ ბარდაველიძე ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 12:00 06-810ა

ევროპის უახლესი ისტორია ნუგზარ ბარდაველიძე ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 12:00 06-810ა

ევროკავშირის პოლიტიკური ინსტიტუტები და 

მმართველობის ფორმები
ნუგზარ ბარდაველიძე ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 12:00 06-810ა

ეკონომიკის საფუძვლები რევაზ შენგელია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-602ბ

ევროპული რეგიონალიზმის თეორია და 

მეთოდოლოგია
ნინო გომართელი სამშაბათი,29 ნოემბერი,2022წელი 17:00 06 -811ა

ევროპის რეგიონული პოლიტიკა და 

ადგილობრივი განვითარება
ნინო გომართელი ორშაბათი,28 ნოემბერი,2022წელი 18:00 06-810ა

გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა ნუგზარ ბარდაველიძე შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 10:00 06-811ა

გლობალური მმართველობა ხათუნა ჩაფიჩაძე შაბათი,3 დეკემბერი,2022წელი 10:00 06-811ა

მედიამენეჯმენტი გიგლა გობეჩია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 06-815ბ

ახალი მედია (ინტერნეტ ჟურნალისტიკა) გიგლა გობეჩია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 06-815ბ

მსოფლიო ცივილიზაციები დარეჯანი ცუცქირიძე პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 14:00 06-811ა

ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის 

საკითხები)
ედიშერ ჩქარეული ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი,  2022 წელი 14:00

06-810ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 1   
ეკა ჩილაჩავა ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00

06-817ბ

მედია და პოლიტექნოლოგიები ვაჟა პაპასკირი სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00 06-803ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული  

კურსი - 1
თამარ მაისურაძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 13:00 06-815ბ

საგამოძიებო ჟურნალისტიკა თამარ მალაღურაძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 20:00 06-605ბ

ახალი ამბების ჟურნალისტიკა თამარ მალაღურაძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 20:00 06-605ბ

ვერბალური კომუნიკაციები თემურ ჯაგოდნიშვილი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 06-815ბ

ქართული მართლწერისა და პუნქტუაციის 

საკითხები
თინათინ კილაძე შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 11:00 06-813ბ

ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა ივანე ოსაძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 11:00 06-806ბ

კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის 

ტექნოლოგიები
სილოვან სულამანიძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00

06-802ბ

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების 

ელემენტები
ირმა შველიძე სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-802ტ
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ქართული მართლწერისა და პუნქტუაციის 

საკითხები
ირმა შველიძე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-202ტ

დარგობრივი ლექსიკა ირმა შველიძე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი

ხუთშაბათი, 1 

დეკემბერი, 2022 

წელი

გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 ლიანა თედეშვილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-811ბ

გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 ლიანა თედეშვილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-811ბ

კულტურის ანალიზი და რეპრეზენტაცია 

მასობრივ კომუნიკაციაში
ლიანა ქათამაძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი 15:00 06-817ბ

შესავალი მასობრივ კომუნიკაციაში ლიანა ქათამაძე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06-803ბ

ეკოლოგიური ჟურნალისტიკა ლიანა ქათამაძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი 15:00 06-817ბ

ბეჭდური მედია ლიანა ქათამაძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი 15:00 06-817ბ

უცხოური ენა კვირა,4 დეკემბერი,2022 წელი 10:20
კომპიუტერული 

ცენტრი1 (კორპ 1, მე-6 

სართ.) 

ფილოსოფიის შესავალი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 06-605ბ

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები მამუკა შელეგია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი,  2022 წელი 15:00 06-813ბ

რეკლამა მასკომუნიკაციაში მამუკა შელეგია ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-809ბ

ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია მანანა დათუკიშვილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 16:00 06-815ბ

ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა მანანა დათუკიშვილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-813ბ

პიარის საფუძვლები მარიამ შანშიაშვილი პარასკევი,2 დეკემბერი,2022 წელი 16:00 06-815ბ

საქართველოს ისტორია და კულტურა ორშაბათი,5 დეკემბერი 2022 წელი  16:05
კომპიუტერული 

ცენტრი2 (კორპ 1, 

პირველი სართ.) 

ქართული ენის გრამატიკა  (სინტაქსის 

საკითხები) ნინო ქებურია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-802ბ

სამაუწყებლო ახალი ამბები ნუგზარ ნაცვლიშვილი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-809ბ

პროფესიული ოსტატობა
რუსუდან 

ლორთქიფანიძე
სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 10:00 06-811ბ

ფოტო-ვიდეო ტექნოლოგიები სილოვან სულამანიძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00 06-802ბ

ფოტოჟურნალისტიკა სილოვან სულამანიძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00 06-802ბ

ბეჭდურ მედიაორგანიზაციათა შემოქმედებითი 

და საწარმოო დაგეგმარება

რუსუდან 

ლორთქიფანიძე
სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 10:00 06-811ბ

მედიაპროდუქციის რედაქტირება ქეთევან გიორგობიანი ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-817ბ
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თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია ქეთევან გიორგობიანი ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-817ბ

ვიზუალური მასკომუნიკაციის საფუძვლები ქეთევან გიორგობიანი ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 13:00 06-804ბ

პროფესიული ეთიკა ქეთევან გიორგობიანი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 06-809ბ

მულტიმედიური ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
ქეთევან კვესელავა ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-817ბ

NET-ოლოგია და სოციალური მედია მაია თუნგია შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 13:00 06-607ბ

მედიაგანათლება და მედიაწიგნიერება მაია თუნგია შაბათი, 3 დეკემბერი , 2022 წელი 13:00 06-607ბ

ფოტო-ვიდეო რეპორტინგი სილოვან სულამანიძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00 06-802ბ

ფოტო-ვიდეო მონტაჟი სილოვან სულამანიძე სამშაბათი, 29 ნოემნერი, 2022 წელი 18:00 06-802ბ

დარგობრივი ლექსიკა (სამართალმცოდნეობა) მამუკა შელეგია ორშაბათი, 28 ნოემბერი,2022 წელი 14:00 06-809ბ

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული  

კურსი - 1
მანანა ქაჯაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00

06-806ბ

ქართული ენის ფონეტიკა მარიამ გელაშვილი

ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული  

კურსი - 2
ნინო ქებურია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 06-202ტ

ქართული ენის გრამატიკა  (სინტაქსის 

საკითხები)
ნინო ქებურია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 06-802ბ

ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული 

კურსი - 2
ნინო ქებურია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 06-609ა

დარგობრივი ლექსიკა (ინფორმატიკა) ქეთევან გიორგობიანი ხუთშაბათი,1 დეკემბერი,2022 წელი 15:00 06-817ბ
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