
ჯგუფის 

№
სასწავლო კურსი

პროფესორის 

გვარი
გამოცდის თარიღი

გამოცდის 

დაწყების 

დრო

აუდიტორია

4628  ინფორმატიკის საფუძვლები  (ICT56101G1-LB)   
როჭიკაშვილი 

ეკატერინე
28 ნოემბერი  ორშაბათი 9:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორი

617  ეკონომიკის საფუძვლები  SOS11112G1-LS გვარუციძე აკაკი 29 ნოემბერი სამშაბათი  10:00
1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

საქართველოს ისტორია და კულტურა  HEL20312G1-

LS
თოდაძე ხათუნა 2 დეკემბერი პარასკევი 14:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

6248   სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები 

SOS11612G2-LS
ჭიკაიძე ნაზი 30 ნოემბერი ოთხშაბათი 11:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მათემატიკა 1.1
ბორის 

მასპინძელაშვილი
1 დეკემბერი , ხუთშაბათი 13:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა 1         30 ნოემბერი ოთხშაბათი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

860   გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები -1            

ICT15008G1-LB

როჭიკაშვილი 

ეკატერინე
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 9:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

6330  ტურიზმის საფუძვლები  PES16013G1-LS გალახვარიძე ნაირა 2 დეკემბერი პარასკევი 16:00
1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

საქართველოს მთიანი რეგიონების ტურისტულ-

რეკრეაციული პოტენციალი      [6348]   
ვასაძე მანანა 28 ნოემბერი  ორშაბათი 11:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

საქართველოს ისტორია და კულტურა  HEL20312G1-

LS
თოდაძე ხათუნა 2 დეკემბერი პარასკევი 15:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მათემატიკა 1.1
ყირმელაშვილი  

გიორგი
29 ნოემბერი, სამშაბათი 14:00 1 კორპ

უცხოური ენა B1.1 30 ნოემბერი ოთხშაბათი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი

113211

113212



113212ა
860   გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები -1            

ICT15008G1-LB

როჭიკაშვილი 

ეკატერინე
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 9:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

6330  ტურიზმის საფუძვლები  PES16013G1-LS გალახვარიძე ნაირა 2 დეკემბერი პარასკევი 16:00
1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

საქართველოს მთიანი რეგიონების ტურისტულ-

რეკრეაციული პოტენციალი      [6348]   
ვასაძე მანანა 28 ნოემბერი  ორშაბათი 12:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

საქართველოს ისტორია და კულტურა  HEL20312G1-

LS
თოდაძე ხათუნა 2 დეკემბერი პარასკევი 14:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მათემატიკა 1.1
მასპინძელაშვილი 

ბორისი
3 დეკემბერი,  შაბათი 14 :00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა B1.1 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 9:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

...

113213 617  ეკონომიკის საფუძვლები  SOS11112G1-LS გვარუციძე აკაკი 29 ნოემბერი სამშაბათი 11:00
1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მიკრობიოლოგიის საფუძვლები BRS17610G1-LB  გოგოტიშვილი მაია 2 დეკემბერი პარასკევი 11:00
1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

3016  ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში    
როჭიკაშვილი 

ეკატერინე
29 ნოემბერი სამშაბათი 12:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (LEH11912G1-LS) მაღრაძე ვახტანგ 3 დეკემბერი შაბათი 12:00
1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მათემატიკა 1.1
მასპინძელაშვილი 

ბორისი
28 ნოემბერი , ორშაბათი 16:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა B1.1 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 9:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

113212



4628  ინფორმატიკის საფუძვლები  (ICT56101G1-LB)   
როჭიკაშვილი 

ეკატერინე
28 ნოემბერი  ორშაბათი 10:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მთის მდგრადი განვითარების საფუძვლები      

[6351]   
ხოზრევანიძე ნოე 29 ნოემბერი სამშაბათი 16:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მთის კლდოვანი ქანებისა და გრუნტების მექანიკა   

[6305]   
გორგიჯანიძე სოფო 3 დეკემბერი შაბათი 16:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

მათემატიკა 1.1
მასპინძელაშვილი 

ბორისი
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 17:00

1 კორპ 203 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა 1 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 9:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

ზოგადი ფიზიკა A 2 დეკემბერი პარასკევი 9:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

...

6249  ბიოეკონომიკა SOS11712G2-LS    კობალაძე კობა 28 ნოემბერი ორშაბათი 9:00
1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის მდგრადი ორგანული ფერმერული სისტემების 

საფუძვლები     
კობალაძე კობა 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 9:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

სტატისტიკის საფუძვლები (MAS24513G1-LSP)   რუსუდან ქინქლაძე 2 დეკემბერი პარასკევი 9:00
1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის სოფლის მდგრადი განვითარების 

საფუძვლები   [6352]    
ხოზრევანიძე ნოე 2 დეკემბერი , სამშაბათი 12:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის აგროეკოლოგიის საფუძვლები               [6311] გოგოტიშვილი მაია 30 ნოემბერი ოთხშაბათი 13;00
1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა 3 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

113214

113111



....

სამეწარმეო საქმიანობის  საფუძვლები    [6248
ქობლიანიძე 

თამარი
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 9:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის  მდგრადი განვითარების საფუძვლები [6351    ახალაია ნანა 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 11:00
1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

შესავალი მასპინძლობის ინდუსტრიაში  [6331]  
ქობლიანიძე 

თამარი
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 15:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

დესტინაციის მარკეტინგი   BUA55513G1-LS ლორთქიფანიძე 

რევაზ
29 ნოემბერი , სამშაბათი 17:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები   HEL31513G1-

LS  
გალახვარიძე ნაირა 30 ნოემბერი ოთხშაბათი 17:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა B2.1 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

...

ტყე და მერქნის დამუშავების მართვა (FOR15205G1-

LP) 

ბალამწარაშვილი 

ზაური
29 ნოემბერი , სამშაბათი 9:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის ორგანული მეცხოველეობის

საფუძვლები       [6267] 
გოგოლი გიული 28 ნოემბერი  ,ორშაბათი 11;00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის კლიმატი და აგრომეტეოროლოგიის

საფუძვლები   [7478]  
მელაძე მაია 3 დ ეკემბერი , შაბათი 12:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA34313G1-LS)  შენგელია ქეთევან 28 ნოემბერი  ,ორშაბათი 13:00
1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მარკეტინგის საფუძვლები (BUA50813G1-LS)
 თოფჩიშვილი 

მარინე
29 ნოემბერი 13:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა B2.1 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

...

113111

113112

113113



გლაციოლოგიის საფუძვლები (EET20810G2-LS)  გორგიჯანიძე სოფო 3 დეკემბერი, შაბათი 10:00
1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის კლიმატი და აგრომეტეოროლოგიის

საფუძვლები   [7478]  
მელაძე მაია 3 დეკემბერი , შაბათი 12:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთიანი გარემოს ჰიდროგეოლოგია (EET20610G2-

LP)[6310]  
მებონია ნინო 28 ნოემბერი , ორშაბათი 15:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

მთის მდინარეების ჰიდრომეტრის საფუძვლები 

(AAC45701G2-LP) 

ნატროშვილი 

გიორგი
29 ნოემბერი , სამშაბათი 15:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

ღვარცოფებისა და ღვარცოფ საწინააღმდეგო 

ნაგებობების ჰიდრავლიკა EET20510G2-LP 
გორგიჯანიძე სოფო 28 ნოემბერი ორშაბათი 17:00

1 კორპ 201 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა 3 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 16:00

კომპიუტერული 

ცენტრი ცენტრი 2 

(პირველი სართული)

....

6284   მთიანი რეგიონის ლანდშაფტური 

დაგეგმარება   
ნატროშვილი 

გიორგი
28 ნოემბერი ორშაბათი 9:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

295  ფინანსების საფუძვლები  BUA20213G1-LS  

ვანიშვილი მერაბი
ვანიშვილი მერაბი 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 10:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

ტურიზმი მთის რეგიონებში    8229 ვასაძე მანანა 29 ნოემბერი , სამშაბათი 10:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

ნარჩენების მართვის საფუძვლებიMAP15905G2-LS  გოგოტიშვილი მაია 30 ნოემბერი ოთხშაბათი 11:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

აგრო-ფერმერული ტურიზმი PES17513G1-LS  
ქობლიანიძე 

თამარი
1 დეკემბერი ხუთშაბათი 12:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

113114

113011



6270] ორგანული მეცხოველეობა სოფლის მდგრადი 

განვითარების წყაროსათვის (ENV14805G1-LP) 
გოგოლი გიული 2 დეკემბერი პარასკევი 13:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

...

8149   ბრენდმენეჯმენტი   BUA35413G3-LSP  
კოჭლამაზაშვილი 

ლელა
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 10:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

8148 საკურორტო ტურიზმი   PES18513G1-LS   
შარაშენიძე 

ალექსანდრე  
2 დეკემბერი პარასკევი 10:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

113012
8150   ბიზნეს ეთიკა და კორპორატიული 

პასუხისმგებლობა   BUA35513G3-LS 

 გოდერძიშვილი 

ბელა  
28 ნოემბერი ორშაბათი 11:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

6354 ტურისტული მომსახურების ხელოვნება 

BUA55313G1-LS         
  კვარაცხელია ლია 29 ნოემბერი , სამშაბათი 12:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

8189  ლოგისტიკა   BUA35713G3-LS        სახოკია გიორგი 3 დეკემბერი, შაბათი 13:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

8228  მომხმარებელთა ქცევა  BUA51313G1-LS  ბერუაშვილი მანანა  2 დეკემბერი პარასკევი 15:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

უცხოური ენა ( ინგლისური) - B2+1    LEH12312G2-P   აგასანდიანი სედა 3 დეკემბერი  შაბათი 11:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

809] კვლევის მეთოდები (EDU10613G1-LSP)           დათაშვილი მარიამ 28 ნოემბერი ორშაბათი 13:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

6206   მიწოდების ჯაჭვის   მართვა (BUA79605G1-LS)    სახოკია გიორგი 30 ნოემბერი ოთხშაბათი 13:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

451  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები                    
ხარხელაური 

ხათუნა
29 ნოემბერი სამშაბათი 14:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

9237    ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი   აროშვილი ნინო 1 დეკემბერი ხუთშაბათი 14:00
1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

113011

113013



7974 სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაცია  
ნატროშვილი 

დიმიტრი
28 ნოემბერი ორშაბათი 15:00

1 კორპ 210 ც 

აუდიტორია

...

ზოგადი ფიზიკა A
4 დეკემბერი კვირა 10:20

კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

ინგლისური ენა-3
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 11:20

კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 11:20

კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1
30 ნოემბერი ოთხშაბათი 11:20

კომპიუტერული ცენტრი 

ცენტრი 2 (პირველი 

სართული)

დამატებითი სასწავლო კურსები

ბ
აკ

ალ
ავ

რ
ი

ატ
ი

113013












