
N გვარი სახელი საგანი დღე ლექცია პრაქტიკული ლაბორატორია
1 მათეშვილი ლევან რელიგიების ისტორია ოთხშაბათი 17 სთ 18 -19 სთ

2 დოლიძე მაია

პრეზენტაციისა და 
კომუნიკაციის ტექნიკა და 
ტექნოლოგიები ხუთშაბათი 17 სთ 18 სთ

3 ოხანაშვილი მაია
გამოყენებითი ინფორმატიკის 
საფუძვლები-1,2 ოთხშაბათი 12 სთ 13 სთ

4 ოხანაშვილი მაია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები 
ბიზნესში ხუთშაბათი 13 სთ 14 სთ

5 პატარიძე მარინა ინგლისური ენა -B1.2
ორშაბათი      
ოთხშაბათი

12-13 სთ            
 10-11 სთ         

6 ვაშაკიძე მანანა ინგლისური ენა -B2.2 პარასკევი 12-13-14 სთ
7 Еристави Кетеван Англиский язык - B2.2 Суббота 12-13-14 чс

8 ზარაფიშვილი ასმათ რუსული ენა -B2.2
ორშაბათი      
ხუთშაბათი

12-13 სთ            
 11-12 სთ         

9 ვანიშვილი მერაბ ფინანსების საფუძვლები პარასკევი 12 სთ 13-14 სთ
10 ცაავა გიორგი საბანკო საქმის საფუძვლები პარასკევი 15 სთ 16-17 სთ
11 გოგოლიძე ირმა პოლიტოლოგია ოთხშაბათი 17 სთ 18-19 სთ
12 ცხადაძე თეა კულტურა და თანამედროვეობა სამშაბათი 13 სთ 14-15 სთ

13 ჭიკაიძე ნაზი მიკროეკონომიკა სამშაბათი 16-17 სთ 18-19 სთ
14 Сехниашвили Дали Микроэкономика Вторник 13 -14чс 14 -15 чс

15 ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია და 
კულტურა პარასკევი 14 სთ 15-16 სთ

16 ნაჭყებია გიორგი
სისტემათა ინჟინერინგის 
საფუძვლები პარასკევი     12 სთ                     10-11-12-13 სთ

17 დოღონაძე შოთა
საჯარო მმართველობის 
საფუძვლები ოთხშაბათი 11 სთ 12-13 სთ

18 შონია მურად სოციოლოგია სამშაბათი 14 სთ 15-16 სთ

19 გაფრინდაშვილი როზა ბიზნესის ფსიქოლოგია პარასკევი 11 სთ 12 სთ

20 კვირიკაშვილი თამარ
მატემატიკა ეკონომიკასა და 
ბიზნესში-1 ორშაბათი 11 სთ 12-13 სთ

                                                                          დამატებული საგნების ცხრილი



21 კვირიკაშვილი თამარ
მატემატიკა ეკონომიკასა და 
ბიზნესში-2 სამშაბათი 13 სთ

14-15 სთ           
16-17 სთ

22 Кипиани Тебро
Математика в экономике и 
бизнесе-2 Суббота 13 чс 14-15 чс

23 გაფრინდაშვილი ქეთევან
წერითი და ზეპირი 
კომუნიკაციები ორშაბათი 14 სთ 15-16 სთ

24 Гагиева Мадина
Письменная и устная 
коммуникация Суббота 12 чс 13-14 чс

25 დიდებაშვილი ფიქრია ფილოსოფიის შესავალი
ორშაბათი  
ოთხშაბათი 11 სთ    14-15 სთ

26 ბერიძე თამარ
შრომის ბაზრის კვლევის 
მეთოდები პარასკევი 17 სთ 18 სთ

27 ხარხელაური ხათუნა მენეჯერული აღრიცხვა ორშაბათი 10 სთ 11-12 სთ
28 სოსელია მაია ბიზნესის საფუძვლები სამშაბათი 17 სთ 18-19 სთ

29 ჭანტურია ნატალია
ადამიანური რესურსების 
მენეჯმენტი სამშაბათი 16 სთ 17-18 სთ

30 Метревели Шорена Статистика в экономике и бизнесе Понедельник 16 чс 17-18 чс
         31Бурдули Ия Бизнескоммуникация Пятница 20-21-22 чс

31 ნოზაძე მზევინარსადაზღვევო საქმის საფუძვლები ხუთშაბათი 14 სთ 15-16 სთ

32 გლოველი ციალა
სამეწარმეო სამართლის 
საფუძვლები ოთხშაბათი 9 სთ 10-11 სთ

33 ჯორბენაძე ზურაბ მარკეტინგის საფუძვლები
პარასკევი   
სამშაბათი 4 სთ 17- 18 სთ


	Sheet1

