
სასწავლო კურსის დასახელება ლექტორი დღე დრო აუდიტორია

1
 კომპიუტერული სისტემები და 
გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 დუნდუა ალექსანდრე პარასკევი 15:00 728 აუდ

2 მენეჯმენტის საფუძვლები ქამხაძე თამარ ხუთშაბათი 15:00 504 დეპ.
3 მიკროეკონომიკის საფუძვლები აჩუაშვილი ნუნუ შაბათი 12:00 504 დეპ.
4 სამეწარმეო სამართალი რუხაძე თამარ შაბათი 14:00 504 დეპ.
5 ლიდერობა და გუნდის მართვა ბოჭოიძე ლელა სამშაბათი 16:00 504 დეპ.

6 საინჟინრო მათემატიკა 2 ბორის მასპინძელაშვილი ხუთშაბათი
09- სთ ; 10-სთ; 11-
სთ;  VI-კორ. 230-დ. 

7  ზოგადი ფიზიკა-2 ჩაჩხიანი ზურაბ სამშაბათი 9:00  VI-კორ. 327
8 გეგმილური ხაზვა ნიკვაშვილი ნინო სამშაბათი 14:00 538-აუდ
9  თეორიული მექანიკა (სტატიკა) ჯიქიძე ლევან სამშაბათი 17:00 604-აუდ
10 ნამზადების პროექტირება და წარმოება ბუცხრიკიძე დავით ორშაბათი 15:00 501-დეპ

11 მექანიზმებისა და მანქანების თეორია მჭედლიშვილი ზურაბ
ოთხშაბათი 
ხუთშაბათი 14:00 624-აუდ

12 მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო ჩხაიძე თენგიზ
პარასკევი  
სამშაბათი 11:00 503-დეპ

13 ინგლისური ენა-4 ქარდავა ნელი ორშაბათი 16:00 564-აუდ
14 მხაზველობითი გეომეტრია მუმლაძე ნუნუ სამშაბათი 12:00 538-აუდ

15 ტექნიკური მექანიკა კახიანი მერაბ
ოთხშაბათი 
პარასკევი 12:00 630-აუდ

16 სატრანსპორტო სისტემები მესხიძე ზაზა ხუთშაბათი 19:00 506-დეპ
17 საექსპლუატაციო მასალები დიასამიძე ნუგზარ სამშაბათი 16:00 505-დეპ
18 სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივებიველიჯანაშვილი რევაზ ორშაბათი 17:00 619-აუდ.
19 თბოტექნიკა რაზმაძე მარინა ოთხშაბათი 15:00 VII-კორ 118-აუდ
20 ელექტრული ტრანსპორტი კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო ხუთშაბათი 17:00 506-დეპ
21 ველიჯანაშვილი რევაზ პარასკევი 14:00 661-აუდ.
22 მესხიძე ზაზა ხუთშაბათი 19:00 506-დეპ
23 სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტებამორჩილაძე რომან სამშაბათი 12:00 506-დეპ

24
კომერციული საოპერაციო სისტემები 
ტრანსპორტზე მორჩილაძე ჯემალ ოთხშაბათი 14:00 506-დეპ

25 ხარისხის მენეჯმენტი თედეევა იულია ოთხშაბათი 12:00 504-დეპ
26 ინოვაციური მენეჯმენტი კიკნაძე ნანა პარასკევი 12:00 505-დეპ
27 პროდუქციის სტანდარტიზაცია და სერტიფიცირებამილაშვილი მზია ოთხშაბათი 14:00 502-დეპ

28
პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო 
ნაწარმის საწარმოო პროცესები ლაზარაშვილი ზურაბ ოთხშაბათი 14:00 665-აუდ

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი

განტვირთვის კომპლექსური 
მექანიზაცია და ავტომატიზაცია



29
სასურსათო ნედლეულის 
გადამამუშავებელი მოწყობილობები ლაზარაშვილი ზურაბ ოთხშაბათი 15:00 665-აუდ

30 სამრეწველო ნაწარმის ტარა და შეფუთვა ნათბილაძე ნია ორშაბათი 12:00 707-აუდ
31 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა ნოზაძე ნანა ხუთშაბათი 16:00 538-აუდ
32 სამგზავრო ტრანსპორტის ლოგისტიკა გორშკოვი თეიმურაზი სამშაბათი 17:00 653-აუდ
33  სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანებისდიასამიძე ნუგზარ სამშაბათი 16:00 505-დეპ


