ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
I კურსი, II სემესტრი
ჯგუფი - ბიზ. 18.
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

დრო

სასწავლო კურსი

მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი,
ს. მორალიშვილი ნ.
მერაბიშვილი
მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი,
ს. მორალიშვილი ნ.
მერაბიშვილი
მოწვ. სპეც. თ. ხეცურიანი,
ს. მორალიშვილი ნ.
მერაბიშვილი

აუდიტ

N 318 - 316314

პრ. მუშ.

10:00 ინგლისური ენა 2

პრ. მუშ.

11:00 ინგლისური ენა 2

პრ. მუშ.

12:00 ინგლისური ენა 2

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318 - 316

13:00 ინგლისური ენა 2

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318 - 316

14:00 ინგლისური ენა 2

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318 - 316

N 318 - 316314
N 318 - 316314

11:00 ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ლექცია

მოწვ. სპეც. ნ. ცერცვაძე

N 314

12:00 ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ჯგ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ნ. ცერცვაძე

N 314

13:00 ალბათობის თეორია
14:00 ალბათობის თეორია

ლექცია
ჯგ. მუშ.

პროფ. დ. კბილაძე
პროფ. დ. კბილაძე

N 313
N 313

12:00 მაკროეკონომიკის პრინციპები

ლექცია

ასოც. პროფ. მ. ჭანია

N 313

13:00 მაკროეკონომიკის პრინციპები

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. მ. ჭანია

N 313

14:00 მაკროეკონომიკის პრინციპები

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. მ. ჭანია

N 313

ლექცია

ასოც. პროფ. დ. თხელიძე

N 318

პრ. მუშ.

ასოც. პროფ. დ. თხელიძე

N 318

პრ. მუშ.

ასოც. პროფ. დ. თხელიძე

N 318

ლექცია

პროფ. ვ. ანთია

N 313

ჯგ. მუშ.

პროფ. ვ. ანთია

N 313

ჯგ. მუშ.

პროფ. ვ. ანთია

N 313

მათემატიკა ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის
მათემატიკა ეკონომიკისა და
13:00
ბიზნესისათვის
14:00

მათემატიკა ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის

ბიზნესის ადმინისტრირების
საფუძვლები 2
ბიზნესის ადმინისტრირების
10:00
საფუძვლები 2
ბიზნესის ადმინისტრირების
11:00
საფუძვლები 2
9:00

პარასკევი

განმახორციელებელი

9:00 ინგლისური ენა 2

12:00
ხუთშაბათი

ფორმატი

II კურსი, IV სემესტრი
ბიზ. 17. ჯგუფი
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე

ორშაბათი

სამშაბათი

დრო

ფორმატი

განმახორციელებელი

აუდიტ

12:00 ინგლისური ენა 4

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. მერაბიშვილი

N 314

13:00 ინგლისური ენა 4

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. მერაბიშვილი

N 314

14:00 ინგლისური ენა 4

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. მერაბიშვილი

N 314

10:00

სტატისტიკა ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 1

ლექცია

პროფ. დ. კბილაძე

N 313

11:00

სტატისტიკა ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 1

ჯგ. მუშ.

პროფ. დ. კბილაძე

N 313

12:00

სტატისტიკა ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 1

ჯგ. მუშ.

პროფ. დ. კბილაძე

N 313

ლექცია

ასისტ. პროფ. გ. სუბელიანი

N 311

ჯგ. მუშ.

ასისტ. პროფ. გ. სუბელიანი

N 311

ჯგ. მუშ.

ასისტ. პროფ. გ. სუბელიანი

N 311

ლექცია

ასისტ. პროფ. თ. ჩაჩანიძე

N 311

ჯგ. მუშ.

ასისტ. პროფ. თ. ჩაჩანიძე

N 311

9:00 ინგლისური ენა 4

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ი. დანელია

N 314

10:00 ინგლისური ენა 4

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ი. დანელია

N 314

11:00 ინგლისური ენა 4

პრ. მუშ.

მოწვ. სპეც. ი. დანელია

N 314

12:00 მაკროეკონომიკის პრინციპები

ლექცია

ასოც. პროფ. მ. ჭანია

N 313

13:00 მაკროეკონომიკის პრინციპები

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. მ. ჭანია

N 313

14:00 მაკროეკონომიკის პრინციპები

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. მ. ჭანია

N 313

11:00 ფინანსური აღრიცხვა 1

ლექცია

პროფ. თ. დოლიაშვილი

N 303

12:00 ფინანსური აღრიცხვა 1

ჯგ. მუშ.

პროფ. თ. დოლიაშვილი

N 303

13:00 ფინანსური აღრიცხვა 1

ჯგ. მუშ.

პროფ. თ. დოლიაშვილი

N 303

10:00
11:00
ოთხშაბათი

12:00
13:00
14:00

ხუთშაბათი

პარასკევი

სასწავლო კურსი

ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
ფინანსური ინსტიტუტები და
ბაზრები
ფინანსური ინსტიტუტები და
ბაზრები

III კურსი, VI სემესტრი
ბიზ. 16. ჯგუფი
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე

ორშაბათი

სამშაბათი

დრო

სასწავლო კურსი

ხუთშაბათი

პარასკევი

განმახორციელებელი

აუდიტ

10:00 ინვესტიციები

ლექცია

ასოც. პროფ. ნ. ლიპარტელიანი

N 210

11:00 ინვესტიციები

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. ნ. ლიპარტელიანი

N 210

12:00 ფინანსური აღრიცხვა 2

ლექცია

პროფ. თ. დოლიაშვილი

N 210

13:00 ფინანსური აღრიცხვა 2

ჯგ. მუშ.

პროფ. თ. დოლიაშვილი

N 210

14:00 ფინანსური აღრიცხვა 2

ჯგ. მუშ.

პროფ. თ. დოლიაშვილი

N 210

10:00 საერთაშორისო მარკეტინგი

ლექცია

ასოც. პროფ. მ. ნანიტაშვილი

N 210

11:00 საერთაშორისო მარკეტინგი

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. მ. ნანიტაშვილი

N 210

12:00 საერთაშორისო მარკეტინგი

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. მ. ნანიტაშვილი

N 210

პრ. მუშ.

ასოც. პროფ. გ. კაკაშვილი

კომპ.
ცენტრ.

პრ. მუშ.

ასოც. პროფ. გ. კაკაშვილი

კომპ.
ცენტრ.

11:00 საგადასახადო საქმე

ლექცია

ას. პროფ. თ. ჩაჩანიძე

N 303

12:00 საგადასახადო საქმე

ჯგ. მუშ.

ას. პროფ. თ. ჩაჩანიძე

N 303

9:00 ბიზნეს ინგლისური 2

პრ. მუშ.

მოწ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318

10:00 ბიზნეს ინგლისური 2

პრ. მუშ.

მოწ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318

11:00 ბიზნეს ინგლისური 2

პრ. მუშ.

მოწ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318

12:00 საერთაშორისო ბიზნესი

ლექცია

პროფ. ვ. ანთია

N 313

13:00 საერთაშორისო ბიზნესი

ჯგ. მუშ.

პროფ. ვ. ანთია

N 313

14:00 საერთაშორისო ბიზნესი

ჯგ. მუშ.

პროფ. ვ. ანთია

N 313

კომპიუტერულ-საინფორმაციო
სისტემები ბიზნესისთვის
კომპიუტერულ-საინფორმაციო
10:00
სისტემები ბიზნესისთვის
9:00

ოთხშაბათი

ფორმატი

IV კურსი, VIII სემესტრი
ბიზ. 15 ჯგუფი
"ვამტკიცებ"
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
დღე
ორშაბათი

ხუთშაბათი

დრო

სასწავლო კურსი

ფორმატი

განმახორციელებელი

აუდიტ

10:00 PR მენეჯმენტი

ლექცია

ასოც. პროფ. მ. ნანიტაშვილი

N 208

11:00 PR მენეჯმენტი

ჯგ. მუშ.

ასოც. პროფ. მ. ნანიტაშვილი

N 208

9:00 ბიზნეს ინგლისური 2

პრ. მუშ.

მოწ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318

10:00 ბიზნეს ინგლისური 2

პრ. მუშ.

მოწ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318

11:00 ბიზნეს ინგლისური 2

პრ. მუშ.

მოწ. სპეც. ს. მორალიშვილი

N 318

