
N გვარი სახელი სასწავლო კურსი დღე ლექცია პრაქტიკული ლაბორატორია აუდიტორია

1 დოლიძე მაია
პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის ტექნიკა 
და ტექნოლოგიები ოთხშაბათი 13 სთ 14 სთ მე-8 კორპ. 301 ბ

2 შიუკაშბილი მარიამ გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები-2 სამშაბათი 13 სთ 01-კომპ.ცენტრი

3
ბიძინაშვილი-
რუსიშვილი თეონა გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები-2 პარასკევი 14 სთ მე-9 კორპ.-212

4 პატარიძე მარინა ინგლისური ენა -B2.2
ორშაბათი      
 ხუთშაბათი

12 სთ                               
         16-17 სთ         101ა                  101ა

5 ნათაძე ირინა ინგლისური ენა -B1.2
ორშაბათი  
ხუთშაბათი

11-12 სთ            9 
სთ 109ა                   112ა                       

6 Кежерадзе Меги Англиский язык - B1.2
Понедельник 
 Пятница             

17-18 чс                   
 14-15 чс

402 б                     
402 б

7 Кежерадзе Меги Англиский язык - B2.2
Понедельник 
 Пятница        

19 чс                        
 16-17 чс           

402 б                     
402 б

8
ზარაფიშვილ
ი ასმათ რუსული ენა -B2.2

ორშაბათი 
პარასკევი 

9-10 სთ        13 
სთ

111ა                    
104 ა

9 სულაშვილი გიორგი ფინანსების საფუძვლები ორშაბათი 10 სთ 13-14 სთ 703 ბ
10 ცაავა გიორგი საბანკო საქმის საფუძვლები სამშაბათი 16 სთ 17-18 სთ 109 ა

11 შენგელია ნათია საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები ხუთშაბათი 16 სთ 708 ბ

12 კატუკია ვალერი საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები შაბათი 13-14 სთ            707 ბ

13 ჩიკვილაძე ნატო მიკროეკონომიკა ხუთშაბათი 11-12 სთ 715 ა
14 სესაძე ნელი მიკროეკონომიკა სამშაბათი 15-16 სთ 709 ბ
15 ნაჭყებია გიორგი სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები პარასკევი 16 სთ 19-20 სთ მე-9 კორპ. 104 ბ
16 გასვიანი ნანა სოციოლოგია სამშაბათი 15 სთ 16-17 სთ 102 ა

17 გაბელაია აკაკი მატემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში-1 ოთხშაბათი 16 სთ 17-18 სთ 715 ბ

                                                                          დამატებითი სასწავლო კურსები



18 ბერიაშვილი შალვა მატემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში-2
სამშაბათი  
ხუთშაბათი

9 სთ            
   ---

10-11 სთ,            
9-10  სთ

710 ბ                    
702 ბ                     

19 Кипиани Тебро Математика в экономике и бизнесе-2 Вторник 16 чс 17-18 чс 402 ბ

20 ფოდიაშვილი დავით სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში ხუთშაბათი 16 სთ 17-18 სთ 715 ა

21 ბერიძე თამარ შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები ხუთშაბათი 17 სთ 18 სთ 706 ა            

22 ბერიძე თამარ
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი 
მეთოდები ხუთშაბათი 19 თ 20 სთ 709 ა         

23 ღურწკაია თათია ბიზნესის საფუძვლები სამშაბათი    14 სთ             710 ბ                                       

24 გლოველი ციალა სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები ოთხშაბათი 17 სთ 18-19 სთ 06-907 ბ
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