ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

სამშაბათი

ორშაბათი

1

minor: საქართველოს ისტორია უძველესი
დროდან VIII საუკუნემდე
minor:მენეჯმენტის საფუძვლები
minor: საქართველოს ისტოერია უძველესი
დროდან VIII საუკუნემდე

მ. ჩუბინიძე

ეკონომეტრიკა

ო. ყავრელიშვილი

ა. ყავრელიშვილი
მ. ჩუბინიძე

აუდიტორია
minor:ადამიანური რესურსების

მენეჯმენტი

პედაგოგი
ა. ყავრელიშვილი

ეკონომიკის პრინციპები 1

ა. შაყულაშვილი

ეკონომეტრიკა

ო. ყავრელიშვილი

ეკონომიკური მოდელირება

ს. თეთვაძე

ეკონომიკის პრინციპები 1

მ. ზედგინიძე

მიკროეკონომიკა 1

ა. შაყულაშვილი

ეკონომეტრიკა

ო. ყავრელიშვილი

ეკონომიკური მოდელირება

ს. თეთვაძე

4

ეკონომიკის პრინციპები 1

მ. ზედგინიძე

მიკროეკონომიკა 1

ა. შაყულაშვილი

ეკონომეტრიკა

ო. ყავრელიშვილი

ეკონომიკური მოდელირება

ს. თეთვაძე

5

აკადემიური წერა

ჟ. ხაჩატურიანი

მიკროეკონომიკა 1

მ.ზედგინიძე

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ა. შაყულაშვილი
ა. შაყულაშვილი

6

აკადემიური წერა

ჟ. ხაჩატურიანი

მიკროეკონომიკა 1

მ.ზედგინიძე

1

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1

ო. ყავრელიშვილი

minor : ბიზნესის საფუძვლები
minor: შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ია გელაშვილი
ა. აკოპოვი

ონლაინ (ისტორია)

გადასახადები

რ. თათეშვილი

2

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1

ო. ყავრელიშვილი

minor : ბიზნესის საფუძვლები
minor: შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ია გელაშვილი
ა. აკოპოვი

ონლაინ (ისტორია)

გადასახადები

რ. თათეშვილი

3

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1

ო. ყავრელიშვილი

ონლაინ (ისტორია)

მაკროეკონომიკა 1

რ. ხაჩატურიანი

მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1

ო. ყავრელიშვილი

minor : ბიზნესის საფუძვლები
minor: შესავალი მსოფლიო ისტორიაში
minor: შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ია გელაშვილი
ა. აკოპოვი

4

ა. აკოპოვი

ონლაინ

მაკროეკონომიკა 1

რ. ხაჩატურიანი

5

მაკროეკონომიკა 1

რ. ხაჩატურიანი

6

მაკროეკონომიკა 1

რ. ხაჩატურიანი

ს. თეთვაძე

minor: საქართველოს ისტორია XV-XVIIII სს.-ები
minor: საბანკო საქმის საფუძვლები

ე. ნარიმანიძე
ლ.ჩიბურდანიძე

ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ნ. გოგოლაძე

ე. ნარიმანიძე
ლ.ჩიბურდანიძე

3

ეკონომიკური ინფორმატიკა

ეკონომიკური ინფორმატიკა

ეკონომიკური ინფორმატიკა

საერთაშორისო ეკონომიკა 1
minor:ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
minor: საქართველოს
ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და
ისტორიოგრაფია
minor:ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
minor: საქართველოს
ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და
minor: საქართველოს ისტორიის
წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია

ე. ნარიმანიშვილი
ე. ნარიმანიძე
ე. ნარიმანიშვილი
ე. ნარიმანიძე
ე. ნარიმანიძე

ხ. კვინცხაძე

ალბათობის თეორია და მათემატიკური
სტატისტიკა

ხ. კვინცხაძე

ალბათობის თეორია და მათემატიკური
სტატისტიკა

ს. თეთვაძე

minor: საქართველოს ისტორია XV-XVIIII სს.-ები
minor: საბანკო საქმის საფუძვლები

ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ნ. გოგოლაძე

ხ. კვინცხაძე

ალბათობის თეორია და მათემატიკური
სტატისტიკა

ს. თეთვაძე

minor: საქართველოს ისტორია XV-XVIIII სს.-ები
minor: საბანკო საქმის საფუძვლები

ე. ნარიმანიძე
ლ.ჩიბურდანიძე

ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ნ. გოგოლაძე

ვ. მოსიაშვილი

minor: ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ვ. თაქთაქიძე

ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ნ. გოგოლაძე

4

ეკონომიკური ინფორმატიკა

ხ. კვინცხაძე

minor: საქართველოს ისტორია უძველესი
დროდან VIII საუკუნემდე

5

სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები

ა. ლეკიშვილი

minor: საქართველოს ისტორია უძველესი
დროდან VIII საუკუნემდე

ვ. მოსიაშვილი

6

სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები

ა. ლეკიშვილი

1

ფილოსოფიის შესავალი

რ. რეხვიაშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

გ. ბარბაქაძე

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა

კ. სანდროშვილი

2

ფილოსოფიის შესავალი

რ. რეხვიაშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

გ. ბარბაქაძე

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა

კ. სანდროშვილი

3

ინგლისური ენა 1

მ.კაზარიანი

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

გ. ბარბაქაძე

ე. ვეფხვიაშვილი

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა

კ. სანდროშვილი

4

ინგლისური ენა 1

მ.კაზარიანი

minor: მენეჯმენტის საფუძვლები

გ. ბარბაქაძე

კ. სანდროშვილი

minor: სტრატეგიული მენეჯმენტი
minor:ევროპის და ამერიკის ახალი ისტორია

ნ. ბერიძე
რ. ყავრელიშვილი

ონლაინ

კ. სანდროშვილი

minor: სტრატეგიული მენეჯმენტი
minor:ევროპის და ამერიკის ახალი ისტორია

ნ. ბერიძე
რ. ყავრელიშვილი

ონლაინ

კ. სანდროშვილი

minor: ევროპის და ამერიკის ახალი
ისტორია

რ. ყავრელიშვილი

ონლაინ

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ა. ყავრელიშვილი

minor: მენეჯმენტის საფუძვლები

5

გ. ბარბაქაძე

აღრიცხვაში
minor: ინფორმაციული ტექნოლოგიები

აღრიცხვაში
minor: ინფორმაციული ტექნოლოგიები
აღრიცხვაში

გადასახადები
შრომის ეკონომიკა
შრომის ეკონომიკა

6

ვ. თაქთაქიძე
ვ. თაქთაქიძე

შრომის ეკონომიკა

პარასკევი

IV კურსი
დისციპლინა

1

ინგლისური ენა 1

მ. კაზარიანი

minor: ანტიკური ქვეყნების ისტორია

რ. ყავრელიშვილი

ონლაინ

2

ინგლისური ენა 1

მ. კაზარიანი

minor: ანტიკური ქვეყნების ისტორია

რ. ყავრელიშვილი

ონლაინ

minor: ანტიკური ქვეყნების ისტორია

რ. ყავრელიშვილი

ონლაინ

3

ინგლისური ენა 3

მ. კაზარიანი

4

ინგლისური ენა 3

მ. კაზარიანი

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ა. ყავრელიშვილი

5

ინგლისური ენა 3

მ. კაზარიანი

minor: სტრატეგიული მენეჯმენტი

ა. ყავრელიშვილი

6

ინგლისური ენა 3

მ. კაზარიანი

საათი

პედაგოგი

საათი

IIIკურსი
დისციპლინა

აუდიტ.

საათი

პედაგოგი

აუდიტ.

ა. შაყულაშვილი

საათი

ეკონომიკის პრინციპები 1

II კურსი
დისციპლინა

3

2

ოთხშაბათი

პედაგოგი

2

1

ხუთშაბათ

დისციპლინა

აუდიტ.

I კურსი

№

დღეები

მეცადინეობის ცხრილი (ახალქალაქი)
2022- 2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი
საბაკალავრო პროგრამა - ეკონომიკა

