2022-23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი
საბაკალავრო პროგრამა - ეკონომიკა
I kursi specialoba: ეკონომიკა
disciplina

II kursi specialoba: ეკონომიკა
disciplina
pedagogi

#

307

ალბათობის თეორია და მათ სტატ.

რ. ივანიძე

209

მაია გელაშვილი
მაია გელაშვილი

208
208

ალბათობის თეორია და მათ სტატ.
ალბათობის თეორია და მათ სტატ.
მიკროეკონომიკა 1
მიკროეკონომიკა 1

რ. ივანიძე
რ. ივანიძე
მაია გელაშვილი
მაია გელაშვილი

209
209
208
208

აკადემიური წერა
აკადემიური წერა
ეკონომიკური ინფორმატიკა
ეკონომიკური ინფორმატიკა
ფილოსოფიის შესავალი

ლ. კობაიძე
ლ. კობაიძე
მ. მერებაშვილი
მ. მერებაშვილი
რ. რეხვიაშვილი

312
312
206
206
209
209

minor -მენეჯმენტის საფუძვლები
minor -მენეჯმენტის საფუძვლები
minor -მენეჯმენტის საფუძვლები
მიკროეკონომიკა 1
მიკროეკონომიკა 1

ნანა ზაზაძე
ნანა ზაზაძე
ნანა ზაზაძე
მაია გელაშვილი
მაია გელაშვილი

104
104
104
208
208

ფილოსოფიის შესავალი
ეკონომიკის პრინციპები 1
ეკონომიკური ინფორმატიკა
ეკონომიკური ინფორმატიკა
ეკონომიკის პრინციპები 1

რ. რეხვიაშვილი
მაია გელაშვილი
მ. მერებაშვილი
მ. მერებაშვილი
მაია გელაშვილი

208
208
206
206
208

უცხო ენა 3
უცხო ენა 3

თ. კაპანაძე
თ. კაპანაძე

209
209

10-00
11-00
12-00
13-00

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1
უცხო ენა 1
უცხო ენა 1

რაგულ ინასარიძე
რაგულ ინასარიძე
ლ. მელიქიძე/მ. ბალასანიანი
ლ. მელიქიძე/მ. ბალასანიანი

311
311
207/307
207/307

minor -ბიზნესის საფუძვლები
minor -ბიზნესის საფუძვლები
minor -ბიზნესის საფუძვლები
უცხო ენა 3
უცხო ენა 3

ია გელაშვილი
ია გელაშვილი
ია გელაშვილი
თ. კაპანაძე
თ. კაპანაძე

105
105
105
105
105

10-00
11-00
12-00
13-00

უცხო ენა 1
უცხო ენა 1
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1

ლ. მელიქიძე/მ. ბალასანიანი
ლ. მელიქიძე/მ. ბალასანიანი
რაგულ ინასარიძე
რაგულ ინასარიძე

307/311
307/311
311
311

ბუღალტ. აღრიცხვის საფუძვლები
ბუღალტ. აღრიცხვის საფუძვლები
ბუღალტ. აღრიცხვის საფუძვლები

გ. ბარბაქაძე
გ. ბარბაქაძე
გ. ბარბაქაძე

209
209
209

10-00
11-00

paraskevi

xuTSabaTi

oTxSabaTi

samSabaTi

12-00
13-00
14-00
15-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00

pedagogi

#

სამეწარმეო სამართლის
საფუძვლები
სამეწარმეო სამართლის
საფუძვლები
ეკონომიკის პრინციპები 1
ეკონომიკის პრინციპები 1

ა. ლეკიშვილი

307

ა. ლეკიშვილი

paraskevi

xuTSabaTi

oTxSabaTi

samSabaTi

orSabaTi

2022-23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი
საბაკალავრო პროგრამა - ეკონომიკა
III kursi specialoba: ეკონომიკა
disciplina

pedagogi

#

გადასახადები
მაკროეკონომიკა 1
მაკროეკონომიკა 1
ეკონომეტრიკის საფუძვლები
ეკონომეტრიკის საფუძვლები

ე. ვეფხვიაშვილი
რ. ხაჩატურიანი
რ. ხაჩატურიანი
რ. ივანიძე
რ. ივანიძე

207

minor- საბანკო საქმის საფუძვლები
minor- საბანკო საქმის საფუძვლები
minor- საბანკო საქმის საფუძვლები
minor- ინფორმაც. ტექნ. აღრიცხვაში
minor- ინფორმაც. ტექნ. აღრიცხვაში
minor- ინფორმაც. ტექნ. აღრიცხვაში

ლაშა ჩიბურდანიძე
ლაშა ჩიბურდანიძე
ლაშა ჩიბურდანიძე

105

ჯ. მამაიაშვილი

203

ჯ. მამაიაშვილი

206

ჯ. მამაიაშვილი

206

რ. ხაჩატურიანი
რ. ხაჩატურიანი
მ. ზედგინიძე

207

12-00

მაკროეკონომიკა 1
მაკროეკონომიკა 1
შრომის ეკონომიკა

13-00
14-00

ეკონომეტრიკის საფუძვლები
ეკონომეტრიკის საფუძვლები

რ. ივანიძე
რ. ივანიძე

207

10-00

minor

11-00

minor

12-00

minor

10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00
10-00
11-00

10-00
11-00
12-00
13-00

გადასახადები
გადასახადები
შრომის ეკონომიკა
შრომის ეკონომიკა

რ. თათეშვილი
რ. თათეშვილი
ე. ნარიმანიშვილი
ე. ნარიმანიშვილი

207
207
209

IV kursi specialoba: ეკონომიკა
disciplina

pedagogi

#

ეკონომიკური პოლიტიკა 1
ეკონომიკური პოლიტიკა 1
ეკონომიკური პოლიტიკა 1
ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა
ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა

კ. ციმინტია
კ. ციმინტია
კ. ციმინტია
ნ. ზაზაძე
ნ. ზაზაძე

203
203
203
104
104

minor-სტრატეგიული მენეჯმენტი
minor-სტრატეგიული მენეჯმენტი
minor-სტრატეგიული მენეჯმენტი
ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა
ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ნ. ბერიძე
ნ. ბერიძე
ნ. გოგოლაძე
ნ. ზაზაძე
კ. ციმინტია

307

ეკონომიკური მოდელირება
ეკონომიკური მოდელირება
ეკონომიკური მოდელირება

ჯ. მამაიაშვილი
ჯ. მამაიაშვილი
ჯ. მამაიაშვილი

206

minor-ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
minorადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
minorადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
საერთაშორისო ეკონომიკა 1
საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ე. ნარიმანიშვილი

209

ე. ნარიმანიშვილი

209

ე. ნარიმანიშვილი

209

ა. შაყულაშვილი
ა. შაყულაშვილი

209

საერთაშორისო ეკონომიკა 1
საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ა. შაყულაშვილი
ა. შაყულაშვილი

208
208

209
105
105

207
207

307
307
307
307

206
206

207

207
207
207
207

209

2022-23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი
საბაკალავრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება

paraskevi

xuTSabaTi

oTxSabaTi

samSabaTi

I kursi specialoba: biznesis administrireba
disciplina
pedagogi

#

II kursi specialoba: biznesis administrireba
disciplina
pedagogi

#

მენეჯმენტის საფუძვლები
მენეჯმენტის საფუძვლები
მენეჯმენტის საფუძვლები
ბუღალტ. აღრიცხვის საფუძვლები
ბუღალტ. აღრიცხვის საფუძვლები

ნ. ზაზაძე
ნ. ზაზაძე
ნ. ზაზაძე
ლაშა ჩიბურდანიძე
ლაშა ჩიბურდანიძე

104
104
104
105
105

minor
minor
minor
ბუღალტ. აღრიცხვის საფუძვლები
ბუღალტ. აღრიცხვის საფუძვლები

ლაშა ჩიბურდანიძე
ლაშა ჩიბურდანიძე

105
105

რ. ივანიძე
რ. ივანიძე
რ. ივანიძე
ლ. მელიქიძე
ლ. მელიქიძე

307
307
307
307
307

ი. ჯიშკარიანი
ი. ჯიშკარიანი

312
312

ლ. მელიქიძე/ი.
ჯიშკარიანი
ლ. მელიქიძე/ი.
ჯიშკარიანი

307/312

10-00
11-00
12-00
13-00

ბიზნესის საფუძვლები
ბიზნესის საფუძვლები
მიკროეკონომიკის პრინციპები
მიკროეკონომიკის პრინციპები

ი. გელაშვილი

მ. გელაშვილი
მ. გელაშვილი

105
105
208
208

14-00
15-00
10-00
11-00
12-00
13-00

აკადემიური წერა
აკადემიური წერა
ფილოსოფიის შესავალი
ფილოსოფიის შესავალი

ლ. კობაიძე
ლ. კობაიძე
რ. რეხვიაშვილი
რ. რეხვიაშვილი

312
312
312
312

14-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00
10-00

ბიზნესის საფუძვლები
ბიზნესის საფუძვლები
მიკროეკონომიკის პრინციპები
მიკროეკონომიკის პრინციპები

ი. გელაშვილი
ი. გელაშვილი
მ. გელაშვილი
მ. გელაშვილი

105
105
208
208

ალბათობის თეორია და მათ სტატ.
ალბათობის თეორია და მათ სტატ.
ალბათობის თეორია და მათ სტატ.
უცხო ენა 3
უცხო ენა 3

უცხო ენა 1

307/312

minor

11-00
12-00
13-00

უცხო ენა 1
მათემატიკა ბიზნესისათვის 1
მათემატიკა ბიზნესისათვის 1

ლ. მელიქიძე/მ.
ბალასანიანი
მელიქიძე/ ბალასანიანი
რ. ინასარიძე
რ. ინასარიძე

307/312
311
311

minor
minor
რუსული ენა
რუსული ენა

10-00
11-00
12-00
13-00

მათემატიკა ბიზნესისათვის 1
მათემატიკა ბიზნესისათვის 1
უცხო ენა 1
უცხო ენა 1

რ. ინასარიძე
რ. ინასარიძე
მელიქიძე/ბალასანიანი
მელიქიძე/ბალასანიანი

311
311
307/312
307/312

ი. გელაშვილი

14-00

უცხო ენა 3

15-00

უცხო ენა 3

307/312

orSabaTi

2022-23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი
საბაკალავრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება

10-00
11-00
12-00

samSab
aTi
oTxSabaTi

IV kursi specialoba: biznesis administrireba (sabuRaltro aRricxva
/finansebi/მენეჯმენტი)

disciplina

pedagogi

#

disciplina

pedagogi

#

საგადასახადო დაბეგვრა
საგადასახადო დაბეგვრა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

რ. თათეშვილი
რ. თათეშვილი
ე. ნარიმანიშვილი

311
311
311

აღრიცხვა საფინანსო-საკრედიტო დაწესებ-ში(საბუღ. აღრიცხვა)

ზ. ბერიძე
ჯ. მამაიაშვილი
ლ. ჩიბურდანიძე

201
206
110

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ე. ნარიმანიშვილი

311

სტრატეგიული მენეჯმენტი

ნ. გოგოლაძე

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ე. ნარიმანიშვილი

311

მარკეტინგის მენეჯმენტი

რ. ხაჩატურიანი

მარკეტინგის მენეჯმენტი

რ. ხაჩატურიანი

206
206
206

minor
minor
minor
მარკეტინგის მენეჯმენტი

მ. ზედგინიძე

207

ზ. ბერიძე
დ. ბიძინაშვილი
ლ. ჩიბურდანიძე

201
312
110

minor
minor
minor
საგადასახადო დაბეგვრა

რ. თათეშვილი

საგადასახადო დაბეგვრა

რ. თათეშვილი

311
311

დაზღვევის საფუძვლები (ფინანსები)

კ. სანდროშვილი

311

აღრიცხვა საფინანსო-საკრედიტო დაწესებ-ში(საბუღ. აღრიცხვა)
საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი(მენეჯმენტი)

11-00

ფინანსური ანალიზი (ფინანსები)

12-00
13-00

ფინანსების საფუძვლები
ფინანსების საფუძვლები

დ. ბიძინაშვილი
დ. ბიძინაშვილი

311

14-00

ფინანსების საფუძვლები

დ. ბიძინაშვილი

311

10-00
11-00
12-00

minor
minor

minor
minor

minor

minor

10-00

ფასს-ების გამოყ. მცირე და საშ. საწარმოებისათვის(საბუღ. აღრიცხვა)
ლიდერობა და ორგანიზაცული ქცევა(მენეჯმენტი)

paraskevi

საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი(მენეჯმენტი)
ფინანსური ანალიზი (ფინანსები)

13-00
14-00
15-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
10-00

xuTSabaTi

III kursi specialoba: biznesis administrireba (sabuRaltro aRricxva/finansebi/
menejmenti)

11-00
12-00

დაზღვევის საფუძვლები (ფინანსები)
ფასს-ების გამოყ. მცირე და საშ. საწარმოებისათვის(საბუღ. აღრიცხვა)
ლიდერობა და ორგანიზაცული ქცევა (მენეჯმენტი)

13-00
14-00

312

311

ფინანსური მენეჯმენტი

დ. ბიძინაშვილი

ფინანსური მენეჯმენტი

დ. ბიძინაშვილი

104
104

ს. ოდიშარია
მ. კენჭოშვილი
კ. სანდროშვილი

203
110
105

ფინანსური მენეჯმენტი

დ. ბიძინაშვილი

104

ფინანსური მენეჯმენტი

დ. ბიძინაშვილი

104

ს. ოდიშარია
მ. კენჭოშვილი

203
110

სტრატეგიული მენეჯმენტი

ნ. ბერიძე

104

სტრატეგიული მენეჯმენტი

ნ. ბერიძე

104

2022-23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი
სამაგისტრო პროგრამა-ბიზნესის ადმინისტრირება

paraskevi

xuTSabaTi

oTxSabaTi

samSabaTi

orSabaTi

I კურსი ბიზნესის ადმინისტრირება

II კურსი ბიზნესის ადმინისტრირება
(აუდიტი)

დისციპლინა

პედაგოგი

#

დისციპლინა

პედაგოგი

15-00

ოპერაციათა მენეჯმენტი

კახაბერ ციმინტია

203

ბიზნესის სეფასების პრინციპები

207

16-00

ოპერაციათა მენეჯმენტი

კახაბერ ციმინტია

203

ბიზნესის სეფასების პრინციპები

ლავრენტი
ჩიბურდანიძე
ლავრენტი
ჩიბურდანიძე

17-00

საკორპორაციო სამართალი

ელგუჯა ჭანტურია

203

15-00
16-00
17-00

მენეჯერული ეკონომიკა
მენეჯერული ეკონომიკა
სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები

კახაბერ ციმინტია

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ცისკარა ზარანდია
ცისკარა ზარანდია

207
207

მაკა ბერიძე

203
203
203

15-00
16-00
17-00

ბიზნეს-ინგლისური
ბიზნეს-ინგლისური
ბიზნეს-ინგლისური

დიანა მიქელაძე
დიანა მიქელაძე
დიანა მიქელაძე

207
207
207

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ცისკარა ზარანდია
ცისკარა ზარანდია

203
203

15-00

ფინანსური აღრიცხვა 2

ცისკარა ზარანდია

203

ნანა ჯღარკავა

104

16-00

ფინანსური აღრიცხვა 2

ცისკარა ზარანდია

203

ადამიანური რესურსების
სტრატეგიული მართვა
ადამიანური რესურსების
სტრატეგიული მართვა

ნანა ჯღარკავა

104

17-00

ფინანსური აღრიცხვა 2

ცისკარა ზარანდია

203

სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტი
სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტი
სამაგისტრო პრაქტიკა
სამაგისტრო პრაქტიკა

თორნიკე ხოშტარია
თორნიკე ხოშტარია
სალომე ოდიშარია
სალომე ოდიშარია

203
203
207
207

15-00
16-00
17-00

კახაბერ ციმინტია

207

oTxSabaTi

samSabaTi

orSabaTi

2022-23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი
სამაგისტრო პროგრამა-ბიზნესის ადმინისტრირება

xuTSabaTi

II კურსი ბიზნესის ადმინისტრირება

(აგრობიზნესის მენეჯმენტი)

(უძრავი ქონების ადმინისტრირება)

დისციპლინა

პედაგოგი

#

დისციპლინა

პედაგოგი

#

15-00

აგრობიზნესის მენეჯმენტი

თინა გელაშვილი

208

გიორგი ბუცხრიკიძე

105

16-00

აგრობიზნესის მენეჯმენტი

თინა გელაშვილი

208

მიწისა და უძრავი ქონების მართვის
თანამედროვე სისტემა 2
მიწისა და უძრავი ქონების მართვის
თანამედროვე სისტემა 2

გიორგი ბუცხრიკიძე

105

15-00

აგრობიზნესის მენეჯმენტი

თინა გელაშვილი

208

ნელი ბერიძე

105

16-00

აგრობიზნესის მენეჯმენტი

თინა გელაშვილი

208

მიწისა და უძრავი ქონების აღრიცხვა და
შეფასება
მიწისა და უძრავი ქონების აღრიცხვა და
შეფასება

ნელი ბერიძე

105

17-00
18-00

აგრარული პოლიტიკა
აგრარული პოლიტიკა

კახაბერ ციმინტია
კახაბერ ციმინტია

208
208

15-00

სამაგისტრო პრაქტიკა

თინა გელაშვილი

111

გიორგი ბუცხრიკიძე

105

16-00

სამაგისტრო პრაქტიკა

თინა გელაშვილი

111

მიწისა და უძრავი ქონების მართვის
თანამედროვე სისტემა 2
მიწისა და უძრავი ქონების მართვის
თანამედროვე სისტემა 2

გიორგი ბუცხრიკიძე

105

ადამიანური რესურსების
სტრატეგიული მართვა
ადამიანური რესურსების
სტრატეგიული მართვა

ნანა ჯღარკავა

104

ნანა ჯღარკავა

104

ნანა ჯღარკავა

104

ადამიანური რესურსების
სტრატეგიული მართვა
ადამიანური რესურსების
სტრატეგიული მართვა
სამაგისტრო პრაქტიკა
სამაგისტრო პრაქტიკა

ნანა ჯღარკავა

104

გ. ბუცხრიკიძე
გ. ბუცხრიკიძე

105
105

სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტი
სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტი

თორნიკე ხოშტარია
თორნიკე ხოშტარია

203
203

17-00

17-00
15-00

paraskevi

II კურსი ბიზნესის ადმინისტრირება

16-00
17-00

15-00
16-00
17-00

სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტი
სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტი

თორნიკე ხოშტარია
თორნიკე ხოშტარია

203
203

xuTSabaTi

samSabaTi

2022-23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი
დამატებითი პროგრამა (minor)- ბიზნესის ადმინისტრირება

10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00
10-00
11-00
12-00
13-00

II kursi
disciplina

pedagogi

#

minor -მენეჯმენტის საფუძვლები
minor -მენეჯმენტის საფუძვლები
minor -მენეჯმენტის საფუძვლები

ნანა ზაზაძე
ნანა ზაზაძე
ნანა ზაზაძე

104
104
104

minor -ბიზნესის საფუძვლები
minor -ბიზნესის საფუძვლები
minor -ბიზნესის საფუძვლები

ია გელაშვილი
ია გელაშვილი
ია გელაშვილი

105
105
105

xuTSabaTi

samSabaTi

III kursi
disciplina
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00
10-00
11-00
12-00

minor- საბანკო საქმის საფუძვლები
minor- საბანკო საქმის საფუძვლები
minor- საბანკო საქმის საფუძვლები
minor- ინფორმაც. ტექნ. აღრიცხვაში
minor- ინფორმაც. ტექნ. აღრიცხვაში
minor- ინფორმაც. ტექნ. აღრიცხვაში

pedagogi

#

ლაშა ჩიბურდანიძე
ლაშა ჩიბურდანიძე
ლაშა ჩიბურდანიძე

105

ჯ. მამაიაშვილი

203

ჯ. მამაიაშვილი

206

ჯ. მამაიაშვილი

206

105
105

IV kursi
disciplina

pedagogi

#

minor-სტრატეგიული მენეჯმენტი
minor-სტრატეგიული მენეჯმენტი
minor-სტრატეგიული მენეჯმენტი

ნ. ბერიძე
ნ. ბერიძე
ნ. გოგოლაძე

307

minor-ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
minorადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
minorადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი

ე. ნარიმანიშვილი

209

ე. ნარიმანიშვილი

209

ე. ნარიმანიშვილი

209

307
307

