
დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი

10.00 1

ეკონომიკის პრინციპები 1 

https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd

z09

ა. შაყულაშვილი minor:შესავალი მსოფლიო ისტორიაში e. narimaniZe საქართველოს ისტორია  (XV-XVIII სს.-ები) ვ. მოსიაშვილი
საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები და 

ბაზარი
დ. ბიძინაშვილი

11.00 2 ეკონომიკის პრინციპები 1 ა. შაყულაშვილი minor:შესავალი მსოფლიო ისტორიაში e. narimaniZe საქართველოს ისტორია  (XV-XVIII სს.-ები) ვ. მოსიაშვილი
საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები და 

ბაზარი
დ. ბიძინაშვილი

12.00 3

სამეწარმეო სამართლის საფ. 

https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd
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ა. ლეკიშვილი minor:შესავალი მსოფლიო ისტორიაში e. narimaniZe საქართველოს ისტორია  (XV-XVIII სს.-ები) ვ. მოსიაშვილი საერთაშორისო ეკონომიკა 1 ა. შაყულაშვილი

13.00 4 სამეწარმეო სამართლის საფ. ა. ლეკიშვილი minor: ბიზნესის საფუძვლები  ია გელაშვილი საქართველოს ისტორია  (XV-XVIII სს.-ები) ვ. მოსიაშვილი საერთაშორისო ეკონომიკა 1 ა. შაყულაშვილი

14.00 5 minor: ბიზნესის საფუძვლები  ია გელაშვილი საერთაშორისო ეკონომიკა 1 (I ჯგუფი) ა. შაყულაშვილი

15.00 6 minor: ბიზნესის საფუძვლები  ია გელაშვილი საერთაშორისო ეკონომიკა 1 (I ჯგუფი) ა. შაყულაშვილი

10.00 1

ეკონომიკის პრინციპები 1 

https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd

z09

ა. შაყულაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები გ. ბარბაქაძე მაკროეკონომიკა 1 რ. ხაჩატურიანი ეკონომიკური პოლიტიკა 1 კ. სანდროშვილი

11.00 2 ეკონომიკის პრინციპები 1 ა. შაყულაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები გ. ბარბაქაძე მაკროეკონომიკა 1 რ. ხაჩატურიანი ეკონომიკური პოლიტიკა 1 კ. სანდროშვილი

12.00 3

აკადემიური 

წერაhttps://zoom.us/j/95827059054?pw

d=OWhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3

JHdz09

მ. ბალასანიანი ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები გ. ბარბაქაძე მაკროეკონომიკა 1 რ. ხაჩატურიანი ეკონომიკური პოლიტიკა 1 
(I ჯგუფი)- კ. სანდროშვილი               

(IIჯგუფი)-ა. შაყულაშვილი

13.00 4 აკადემიური წერა მ. ბალასანიანი minor:ბიზნესის სამართლის საფ. ა. ლეკიშვილი მაკროეკონომიკა 1 რ. ხაჩატურიანი ეკონომიკური პოლიტიკა 1
(I ჯგუფი)- კ. სანდროშვილი               

(IIჯგუფი)-ა. შაყულაშვილი

14.00 5 minor:ბიზნესის სამართლის საფ. ა. ლეკიშვილი

15.00 მიკროეკონომიკა 1 კ. სანდროშვილი

16.00 6 მიკროეკონომიკა 1 კ. სანდროშვილი

10.00 1

ეკონომიკური ინფორმატიკა 
https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd

z09

ხ. კვინცხაძე (9 saaTi) minor:  საქ. ისტორია (უძ.-დროდან-VIIIს.-მდე) v. mosiaSvili ანტიკური ქვეყნების ისტორია რ. ყავრელიშვილი
minor: სტრატეგიული მენეჯმენტი                  

წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია

ნ. ბერიძე                      
ე. ნარიმანიძე

11.00 2 ეკონომიკური ინფორმატიკა ხ. კვინცხაძე (10 საათი) minor საქ. ისტორია (უძ.-დროდან-VIIIს.-მდე) v. mosiaSvili ანტიკური ქვეყნების ისტორია რ. ყავრელიშვილი
minor: სტრატეგიული მენეჯმენტი                  

წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია

ნ. ბერიძე                      
ე. ნარიმანიძე

12.00 3

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1 

https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd
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ო. ყავრელიშვილი
minor:ბიზნესის სამართლის საფ.                   

საქ. ისტორია (უძ.-დროდან-VIIIს.-მდე)

a. lekiSvili/                
v. mosiaSvili

ანტიკური ქვეყნების ისტორია რ. ყავრელიშვილი
minor: სტრატეგიული მენეჯმენტი                  

წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია
ნ. ბერიძე                      

ე. ნარიმანიძე

13.00 4 მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1 ო. ყავრელიშვილი ანტიკური ქვეყნების ისტორია რ. ყავრელიშვილი შრომის სამართალი ა. ლეკიშვილი

14.00 5 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში ნ. ჯღარკავა შრომის სამართალი ა. ლეკიშვილი

15.00 6

10.00 1

ეკონომიკური ინფორმატიკა 
https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd
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ხ. კვინცხაძე ინგლისური ენა ჟ. კაზარიანი გადასახადები რ. თათეშვილი
minor: პროექტის მართვა                        ევროპის 

და ამერიკის ახალი ისტორია          

ე. ნარიმანიშვილი                     

რ. ყავრელიშვილი

11.00 2 ეკონომიკური ინფორმატიკა ხ. კვინცხაძე ინგლისური ენა ჟ. კაზარიანი გადასახადები რ. თათეშვილი
minor: პროექტის მართვა                        ევროპის 

და ამერიკის ახალი ისტორია          

ე. ნარიმანიშვილი                     

რ. ყავრელიშვილი

12.00 3

ინგლისური ენა 
https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd
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ჟ. კაზარიანი მიკროეკონომიკა 1 კ. სანდროშვილი გადასახადები რ. თათეშვილი
minor: პროექტის მართვა                        ევროპის 

და ამერიკის ახალი ისტორია          

ე. ნარიმანიშვილი                     

რ. ყავრელიშვილი

13.00 4 ინგლისური ენა ჟ. კაზარიანი მიკროეკონომიკა 1 კ. სანდროშვილი
შრომის ეკონომიკა

ე. ნარიმანიშვილი
საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები და 

ბაზარი
დ. ბიძინაშვილი

14.00 5 albaTobis Teoria da maT. statistika ო. ყავრელიშვილი

15.00 6

10.00 1

ინგლისური ენა 
https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd

z09

ჟ. კაზარიანი

შრომის ეკონომიკა

ე. ნარიმანიშვილი ეკონომიკური მოდელირება ო. ყავრელიშვილი

11.00 2 ინგლისური ენა ჟ. კაზარიანი
შრომის ეკონომიკა

ე. ნარიმანიშვილი ეკონომიკური მოდელირება ო. ყავრელიშვილი

12.00 3

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1 

https://zoom.us/j/95827059054?pwd=O

WhidmFPL0NUVEYzVWxsZWhjR3JHd

z09

ო. ყავრელიშვილი ინგლისური ენა ჟ. კაზარიანი სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში ა. ყავრელიშვილი საერთაშორისო ეკონომიკა 1 (II ჯგუფი) ა. შაყულაშვილი

13.00 4 მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1 ო. ყავრელიშვილი ინგლისური ენა ჟ. კაზარიანი სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში ა. ყავრელიშვილი საერთაშორისო ეკონომიკა 1 (II ჯგუფი) ა. შაყულაშვილი

14.00 5 albaTobis Teoria da maT. statistika ო. ყავრელიშვილი

15.00 6 albaTobis Teoria da maT. statistika ო. ყავრელიშვილი
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