ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
საბაკალავრო პროგრამა - ჟურნალისტიკა
შუალედური გამოცდების ცხრილი
სასწავლო კურსი

ლექტორი

კურსი/ჯ
გ.

ს. მორალიშვილი
ინგლისური ენა 2

თ. ხეცურიანი

დრო

10 სთ
13 სთ

თარიღი

N 318
N 316

I კ. ჟურ.18

ნ. მერაბიშვილი

აუდ.

15.04.2019

N 314

ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ნ. ცერცვაძე

I კ. ჟურ.18

13-14 სთ

N 314

23.04.2019

მეტყველების კულტურა

ხ. შევარდნაძე

I კ. ჟურ.18

11-12 სთ

N 318

16.04.2019

მ. დოლიძე

I კ. ჟურ.18

10-11 სთ

N 315

17.04.2019

თ. ინჯია

I კ. ჟურ.18

12-13 სთ

N 315

24.04.2019

მასკომუნიკაციის შესავალი

მ. ლომიძე

I კ. ჟურ.18

13-14 სთ

N 314

18.04.2019

ბეჭდური მედია

რ. ლორთქიფანიძე

II კ. ჟურ.17

10-11 სთ

N 313

15.04.2019

სოციოლოგია

თ. ზალდასტანიშვილი

II კ. ჟურ.17

13 სთ

N 313

22.04.2019

ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ნ. ცერცვაძე

II კ. ჟურ.17

11-12 სთ

N 314

23.04.2019

მედია და სოციალური საკითხები

მ. ლომიძე

II კ. ჟურ.17

13-14 სთ

N 311

16.04.2019

ანალიტიკური ჟურნალისტიკა

მ. დოლიძე

II კ. ჟურ.17

12-13 სთ

N 319

17.04.2019

ინგლისური ენა 4
(დარგობრივი კურსი)

ნ. აკობია

II კ. ჟურ.17

12:00 სთ

N 316

25.04.2019

ბეჭდური მედია

რ. ლორთქიფანიძე

III კ. ჟურ.16

10-11 სთ

N 313

15.04.2019

მედიამენეჯმენტი

ე. ბალიაშვილი

III კ. ჟურ.16

12-13 სთ

N 208

22.04.2019

ქართული კლასიკური მწერლობა

ხ. შევარდნაძე

III კ. ჟურ.16

13-14 სთ

N 210

16.04.2019

სამაუწყებლო მედია
(ტელევიზია)

ნ. კანკია

III კ. ჟურ.16

13-14 სთ

N 303

24.04.2019

საგამოძიებო ჟურნალისტიკა

გ. გობეჩია

III კ. ჟურ.16

10-11 სთ

N 315

18.04.2019

მედია და სამოქალაქო კულტურა

ხ. ჩარკვიანი

III კ. ჟურ.16

12-13 სთ

N 309

25.04.2019

გამოყენებითი ეკონომიკა

ვ. ანთია

IVკ. ჟურ. 15

9-10 სთ

N 313

17.04.2019

ტელე-რადიო რეცენზირება

ნ. კანკია

IVკ. ჟურ. 15

11-12 სთ

N 211

24.04.2019

მაუწყებლობის პროგრამირება

მ. გერმანიშვილი

IVკ. ჟურ. 15

10-11 სთ

N 309

18.04.2019

მედია და სამოქალაქო კულტურა

ხ. ჩარკვიანი

IVკ. ჟურ. 15

12-13 სთ

N 309

25.04.2019

ქართული ჟურნალისტიკის
ისტორია
ქართული ენა (სინტაქსი)

