
სპეციალობა კურსი საგანი პედაგოგი თარიღი დრო აუდიტორია

ეკონომიკა I ეკონომიკის პრინციპები 2  მაია გელაშვილი- 7.06.21 11 სთ  moodle  

ეკონომიკა I ეკონომიკის პრინციპები 2 შაყულაშვილი 7.06.21 11 სთ  moodle  

ეკონომიკა I ინგლისური ენა 2 ა. ბაგდასარიანი  8.06.21 11 სთ  moodle  

ეკონომიკა I ინგლისური ენა 2 მირაქიან 8.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა I რუსული ენა 2 ი.ჯიშკარიანი 8.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა I მარკეტინგის საფუძვლები ია გელაშვილი 9.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა I ფილოსოფიის შესავალი  რ. რეხვიაშვილი 10.06.21 11 სთ  moodle  

ეკონომიკა I
მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 
რაგულ ინასარიძე 11.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა I
მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 3
ყავრელიშვილი 11.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა I
ეკონომიკური აზრის 

ისტორია 
რ. ხაჩატურიანი, 14.06.21 11 სთ  moodle  

ეკონომიკა II მიკროეკონომიკა 2 მ. გელაშვილი  7.06.21 11 სთ  moodle  

ეკონომიკა II მაკროეკონომიკა 3 შაყულაშვილი 7.06.21 11 სთ  moodle  

ეკონომიკა II ფინანსური აღრიცხვა - გ. ბარბაქაძე- 8.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა II ინგლისური ენა 4- თ. კაპანაძე 9.06.21 11 სთ

moodle-ში(1 სთ), 

ზეპირი 

პედაგოგთან

ეკონომიკა II ინგლისური ენა 4 მირქარიანი 9.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა II ეკონომეტრიკა ე. ჯანიაშვილი, 10.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა II
ეკონომეტრიკის 

საფუძვლები
ყავრელიშვილი 10.06.21 11 სთ პედაგოგთან

minor II ფინანსების საფუძვლები დ. ბიძინაშვილი 11.06.21 11 სთ პედაგოგთან

minor II დაზღვევის საფუძვლები კ. სანდროშვილი 14.06.21 11 სთ  moodle  

minor II
 ძვ. აღმოსავლეთის 

ხალხთა ისტორია 
რ. ყავრელიშვილი 11.06.22 18  სთ პედაგოგთან

minor II
საქართველოს ისტორია  

(VIII-XV სს. -ები)  
ვ. მოსიაშვილი 14.06.22 19 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა III მაკროეკონომიკა 2 რ. ხაჩატურიანი 7.06.21 12 სთ  moodle  

ეკონომიკა III მაკროეკონომიკა2 ა. შ აყულაშვილი 7.06.21 12 სთ  moodle  

ეკონომიკა III ფინანსური აღრიცხვა ლაშა ჩიბურდანიძე- 8.06.21 13 სთ  moodle  

ეკონომიკა III
საჯარო სექტორის 

ეკონომიკა 
რ. თათეშვილი, 9.06.21 14 სთ  moodle  

minor III მარკეტინგის მენეჯმენტი ია გელაშვილი 10.06.21 12 სთ  moodle  

minor III ფასს გამოყენება ლაშა ჩიბურდანიძე- 11.06.21 13 სთ  moodle  

20120-21 სასწ. წლის გზაზაფხულის სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესის ადმინისტრირების  ფაკულტეტისათვის



minor III
საქართველოს ისტორია  

(XIX-XXI  სს) 
ე. ნარიმანიძე 10.06.22 10 სთ პედაგოგთან

minor III
ევროპის შუა სს.-ების 

ისტორია 
ე. ნარიმანიძე 11.06.22 10 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა III
ერovnul  ანგარიშთა 

სისტემა 
ნ. ჯღარკავა  14.06.21 14 სთ  moodle  

ეკონომიკა III შრომის ეკონომიკა ნ. ჯღარკავა   15.06.21 12 სთ  moodle  

ეკონომიკა IV ეკონომიკური პოლიტიკა 2 რ. თათეშვილი, 7.06.21 12 სთ  moodle  

ეკონომიკა IV
საერთაშორისო ეკონომიკა 

2 
ლ. სააკაძე- 8.06.21 13 სთ  moodle  

ეკონომიკა IV
საერთაშორისო ეკონომიკა 

2 
შაყულაშვილი 9.06.21 14 სთ  moodle  

10.06.21 15 სთ

minor IV პროექტის მართვა ე. ნარიმანიშვილი 11.06.21 16 სთ პედაგოგთან

minor IV
ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარი- 
დ. ბიძინაშვილი 14.06.21 17 სთ  moodle  

minor IV განათლების ფსიქოლოგია გ. ბექაური 11.06.21 11 სთ პედაგოგთან

minor IV სასწავლო პრაქტიკა  2 ს. გვარამაძე 14.06.21 11 სთ პედაგოგთან

minor IV
აზიისა და აფრიკის 

ისტორია MINOR
ედიშერ ნარიმანიძე 11.06.21 10 სთ პედაგოგთან

minor IV

ევროპის და ამერიკის 

უახალესი ისტორია       

MINOR

როინ 

ყავრელიშვილი
14.06.21 18 სთ პედაგოგთან

ეკონომიკა IV საქართველოს ეკონომიკა კ. ციმინტია, 15.06.21 11 სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
I

მაკროეკონომიკის 

პრინციპები
მ. გელაშვილი 7.06.21 11 სთ-18-სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
I კარიერული მართვა თ. გელაშვილი, 8.06.21 11 სთ-18-სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
I

ინფორმატიკის 

საფუძვლები
ჯ. მამაიაშვილი 9.06.21 11 სთ-18-სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
I

ბიზნესის სამართლის 

საფუძვლები 
ალ. ლეკიშვილი 10.06.21 11 სთ-18-სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
I

მათემატიკა 

ბიზნესისათვის 2
რ. ინასარიძე 11.06.21 11 სთ-18-სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
I ინგლისური ენა 2 ლ. მელიქიძე  14.06.21 11 სთ-18-სთ

moodle, ზეპირი-

პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
I რუსული ენა 2 ი.ჯიშკარიანი 14.06.21 11 სთ-18-სთ პედაგოგთან

ინგლისური 

ფილოლოგია
II მარკეტინგის საფუძვლები ია გელაშვილი 7.06.21 11 სთ-18-სთ პედაგოგთან

ინგლისური 

ფილოლოგია
II ფინანსური აღრიცხვა გ. ბარბაქაძე- 8.06.21 11 სთ-18-სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
II

სტატისტიკა ეკონ. და 

ბიზნესში 
ნ.ჯღარკავა 9.06.21 11 სთ-18-სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
II ინგლისური ენა 2 ლ. მელიქიძე  10.06.21 11 სთ-18-სთ

moodle, ზეპირი 

პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
II რუსული ენა 2 

მარიანა 

ბალასანიანი
11.06.21 11 სთ-18-სთ პედაგოგთან



ბიზნესის 

ადმინისტრირება
III

ინფორმაციული ტექნ. 

აღრიცხვაში 
ჯ, მამაიაშვილი- 7.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
III

მმართველობითი 

აღრიცხვა 
ც. ზარანდია 9.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
III აუდიტის საფუძვლები- კ. ხუციშვილი 10.06.21 11 სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
III საჯარო ფინანსები კ. სანდროშვილი 10.06.21 12 სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
III

საბანკო საქმის 

საფუძვლები 
ლ. ჩიბურდანიძე 11.06.21 10 სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV შრომის სამართალი ალ. ლეკიშვილი   7.06.21 11 სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV

აგრობიომრავალფეროვნებ

ა
რ. ურიდია 8.06.21 12 სთ  moodle  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV პროექტის მართვა ე. ნარიმანიშვილი 9.06.21 10 სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV

ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარი
დ. ბიძინაშვილი 9.06.21 11 სთ პედაგოგთან

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV პრაქტიკა გ. ბუცხრიკიძე- 12.07.21 12 სთ კომისიასთან დაცვა

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV პრაქტიკა ე. ვეფხვიაშვილი 12.07.21 14 სთ კომისიასთან დაცვა

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV კვლევითი პროექტი თ. გელაშვილი 13.07.21 12 სთ კომისიასთან დაცვა

ბიზნესის 

ადმინისტრირება
IV კვლევითი პროექტი ლ. ჩიბურდანიძე 13.07.22 14 სთ კომისიასთან დაცვა

ყველა გამოცდის, რომელსც საგამოცდო ატარებს, დაწყების და ხნგრძლივობის შესახებ 

ინფორმაცია დაიდება საგანზე გამოცდის წინა დღეს. 

პედაგოთან ჩასაბარებელი გამოცდის დროს  დანიშნავე პედაგოგები.


