
N გვარი სახელი საგანი დღე ლექცია პრაქტიკული ლაბორატორია ზუმის ID

1 ოხანაშვილი მაია
გამოყენებითი ინფორმატიკის 
საფუძვლები-1 პარასკევი 12 სთ 374-856-3968 

2 ოხანაშვილი მაია
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები ბიზნესში ხუთშაბათი 13 სთ 374-856-3968 

3 ბრეგვაძე მარიკა
გამოყენებითი ინფორმატიკის 
საფუძვლები-1 ხუთშაბათი 14 სთ 677-135-1169

4 გიგილაშვილი ანა
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები ბიზნესში შაბათი 10 სთ 546-984-2063

5 პატარიძე მარინა ინგლისური ენა -B1.1
ოთხშაბათი      
პარასკევი

9-10, 13-14 სთ              
        9-10, 11-12 
სთ          771-956-2835

6 დიასამიძე მარინე ინგლისური ენა -B2.1
ოთხშაბათი 
პარასკევი

12-13, 15 სთ             
    11-12, 14 სთ 780-656-6917

7 Вашакидзе Манана Англиский язык - B1.1
Вторник  
Субота 

11-12 чс                    
   11-12 чс 337-797-7051

8 Мачавариани Нато Англиский язык - B2.1
Вторник 
Четверг

10-11 чс               
11 чс 788-168-4533

9 ჩუპრინინა სვეტლანა რუსული ენა -B1.1
ორშაბათი      
პარასკევი

14-15 სთ                        
         11-12 სთ         978-291-8781

10 გილაური ნინო რუსული ენა -B2.1
ოთხშაბათი  
ორშაბათი

16-17 სთ                     
      10 სთ 351-505-2991

11 კვირიკაშვილი თამარ
მატემატიკა ეკონომიკასა და 
ბიზნესში-1 ოთხშაბათი 11 სთ 12-13 სთ             523-510-5776

12 კვირიკაშვილი თამარ
მატემატიკა ეკონომიკასა და 
ბიზნესში-2 პარასკევი 16 სთ 17-18 სთ 523-510-5776

13 Кипиани Тебро
Математика в экономике и 
бизнесе-1 Вторник 14 чс 15-16 чс 268-184-3142

                                                                          დამატებული საგნების ცხრილი



14 ყიფიანი თებრო
ალბათობის თეორია და 
მათემატიკური სტატისტიკა ხუთშაბათი 14 სთ 15-16 სთ 268-184-3142

15 ანდრიაშვილი რაგიმ ფილოსოფიის შესავალი ხუთშაბათი 11 სთ 12-13 სთ 475-464-8824
16 ლაგვილავა თამარი ეკონომიკის საფუძვლები სამშაბათი 11 სთ 12-13 სთ 996-489-7704
17 ღურწკაია თათია საერთაშორისო ბიზნესი ოთხშაბათი 13 სთ 14-15 სთ 421-196-5223

18 ვანიშვილი მერაბი ფინანსების საფუძვლები ორშაბათი      14 სთ
15-16 სთ 17-18 
სთ 812-812-6918

19 ბერიძე თამარი
ბიზნესის ანალიზის 
რაოდენობრივი მეთოდები ხუთშაბათი 9 სთ 10-11 სთ 458-820-6176

20 Shengelia Natia Financial Management Monday 17 -18 h 19-20 h 782-013-3741
21 Iashvili Tinatin Marketing Management Thursday 18-19 h 20-21 h 591-129-1951
22 Baghaturia Georgi Business-statistics Friday 18-19 h 20-21 h 904-424-8687
23 როსტიაშვილი თამარი პროექტების მენეჯმენტი სამშაბათი 14 სთ 15-16 სთ 680-402-4641
24 ჯორბენაძე ზურაბი მარკეტინგის საფუძვლები სამშაბათი 9 სთ 10-11 სთ 560-969-0510

25 ფოდიაშვილი დავითი
სტატისტიკა ეკონომიკასა და 
ბიზნესში შაბათი 11 სთ 12-13 სთ 264-679-2311

26 ბაღათურია მარინა კრიტიკული აზროვნება შაბათი 11 სთ 12-13 სთ 254-784-6624
27 სულაშვილი გიორგი საბანკო საქმის საფუძვლები ხუთშაბათი 12 სთ 13-14 სთ                     409-585-5736

28 ქავთარაძე ნინო ბიზნესის საფუძვლები
ორშაბათი     
სამშაბათი 14 სთ 14-15 სთ 425-036-3947

29 ჩიკვილაძე ნატო მაკროეკონომიკა ხუთშაბათი 14 სთ 15-16 სთ 391-516-1520

30 გვარუციძე აკაკი მიკროეკონომიკა
ოთხშაბათი      
ორშაბათი 13-14 სთ 13-14 სთ 859-577-1847

31 ჯიჯეიშვილი ქეთი პოლიტოლოგია
ოთხშაბათი    
პარასკევი 15 სთ 17-18 სთ  269-921-3484

32 როსეფაშვილი ნანა სამეწარმეო სამართალი ხუთშაბათი 10 სთ 11-12 სთ 525-351-4566

33 დოღონაძე შოთა
საჯარო მმართველობის 
საფუძვლები ორშაბათი 10 სთ 11-12 სთ  498 677 7212

34 მაღრაძე მანანა
სისტემათა ინჟინერინგის 
საფუძვლები ხუთშაბათი 15 სთ 408-330-7673

35 ილურიძე ქეთევანი
სისტემათა ინჟინერინგის 
საფუძვლები სამშაბათი 13-14 სთ 930 984 5750

36 სამადაშვილი მანანა
სისტემათა ინჟინერინგის 
საფუძვლები ოთხშაბათი 9-10 სთ 419-906-2241

37 მამფორია ნანი ტურიზმის საფუძვლები სამშაბათი 10 სთ 11-12 სთ 981-906-9356

38 ბერიძე თამარი
შრომის ბაზრის კვლევის 
მეთოდები ორშაბათი 11 სთ 12 სთ 458-820-6176



39 გიგაური ნუნუ ფინანსური აღრიცხვა ოთხშაბათი 12 სთ 13-14 სთ 396-267-4037

40 გაფრინდაშვილი ქეთევან
წერითი და ზეპირი 
კომუნიკაციები

ხუთშაბათი   
პარასკევი 16 სთ 13-14 სთ 878-593-3569

41 ბლიაძე სოფიო
საბუღალტრო აღრიცხვის 
საფუძვლები სამშაბათი 12სთ 13-14სთ 885-824-1052
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