
№ სპეციალობა
კურს

ი
საგანი პედაგოგი თარიღი დრო

1 ქართული ფილოლოგია I აკადემიური წერა მ. ბალასანიანი 6/24/2020 12 სთ

2 ქართული ფილოლოგია I ქართული ენის გრამატ. საფუძვლები-2
ლ.კობაიძე,მ.ბალასანია

ნი
6/26/2020 14 სთ

3 ქართული ფილოლოგია I ფილოსოფია რ.  რეხვიაშვილი 6/27/2020 11 სთ

4 ქართული ფილოლოგია I ინფორმაციული ტექნოლოგიები ხ. კვინცხაძე 6/28/2020 12 სთ

5 ქართული ფილოლოგია I ინგლისური ენა -2 ა. მირაქიანი 6/29/2020 13 სთ

6 ქართული ფილოლოგია I ძვ.ქართული ლიტ.ისტორია მ. დავითაძე 7/1/2020 13 სთ

7 ქართული ფილოლოგია I ანტიკური ლიტ. ისტორია მ. დავითაძე 7/3/2020 13 სთ

1 ქართული ფილოლოგია II ჰუმანიტარულ .მეც.სწავ.დიდაქტიკა მ. ივანიძე 6/23/2020 12 სთ

2 ქართული ფილოლოგია II მულტილინგური განათლება მ. ივანიძე 6/24/2020 11 სთ

3 ქართული ფილოლოგია II ძვ. ქართული ენა
ლ. კობაიძე,მ. 

ბალასანიანი
6/25/2020 14 სთ

4 ქართული ფილოლოგია II ინგლისური ენა -4 ა. მირაქიანი 6/29/2020 12 სთ

5 ქართული ფილოლოგია II რუსთველოლოგია მ. დავითაძე 7/1/2020 12 სთ

6 ქართული ფილოლოგია II ახ. ქართული ლიტ. ისტორია -2 მ.დავითაძე 7/3/2020 12 სთ

1 ქართული ფილოლოგია IV განათლების ფსიქოლოგია მ. ივანიძე 6/22/2020 12 სთ

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების ცხრილი

(ახალქალაქი)



2 ქართული ფილოლოგია IV ქართული ლიტ. და მითოსი მ. ივანიძე 6/23/2020 11 სთ

3 ქართული ფილოლოგია IV სოციოლოგიის შესავალი დ. ჟუჟუნაძე 6/24/2020 11 სთ

4 ქართული ფილოლოგია IV პიროვნების პრობ.ძვ. ქართ.მწერ. მ. დავითაძე 6/26/2020 13 სთ

5 ქართული ფილოლოგია IV ქართ.სამწიგნობრო ენის ისტორია
ლ.კობაიძე,მ. 

ბალასანიანი
6/29/2020 14 სთ

6 ქართული ფილოლოგია IV სასკოლო პრაქტიკა-2 ჟ. ხაჩატურიანი 7/1/2020 12 სთ

1 ეკონომიკა I მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 2 ო. ყავრელიშვილი 6/23/2020 11 სთ

2 ეკონომიკა I მენეჯმენტის საფუძვლები ნელი ბერიძე 6/25/2020 11 სთ

3 ეკონომიკა I მარკეტინგის საფუძვლები ია გელაშვილი 6/29/2020 11 სთ

4 ეკონომიკა I ფილოსოფია როინ  რეხვიაშვილი 7/1/2020 11 სთ

5 ეკონომიკა I ეკონომიკური ინფორმატიკა ხ. კვინცხაძე 7/2/2020 11 სთ

6 ეკონომიკა I ეკონომიკის პრინციპები 2 ა. შაყულაშვილი 7/3/2020 11 სთ

7 ეკონომიკა I ინგლისური ენა 2 ა. მირაქიანი 7/8/2020 11 სთ

1 ეკონომიკა II მიკროეკონომიკა 2 საგამოცდო 6/25/2020 11 სთ

2 ეკონომიკა II ეკონომეტრიკის საფუძვლები ო. ყავრელიშვილი 6/26/2020 11 სთ

3 ეკონომიკა II ინგლისური ენა 4 (პირველი ჯგუფი) ა. მირაქიანი 6/29/2020 11 სთ

4 ეკონომიკა II ინგლისური ენა 4 (მეორე  ჯგუფი) ა. მირაქიანი 6/29/2020 12 სთ



5 ეკონომიკა II დაზღვევის საფუძვლები    MINOR
კ. სანდროშვილი                 

ია გელაშვილი
6/30/2020 11 სთ

6 ეკონომიკა II საქართველოს ისტორია ( VIII-XVსს)  MINOR ვ. მოსიაშვილი 7/1/2020 11 სთ

7 ეკონომიკა II
ფინანსების საფუძვლები საფუძვლები  

MINOR

კ. სანდროშვილი ია 

გელაშვილი
7/2/2020 11 სთ

8 ეკონომიკა II ძვ. აღსავლეთის ხალხთა ისტორია MINOR რ. ყავრელიშვილი 7/3/2020 11 სთ

9 ეკონომიკა II ბუღალტრული აღრიცხვა გ. ბარბაქაძე 7/7/2020 11 სთ

1 ეკონომიკა III
ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

სწავლებაში           MINOR

სოფიკო გვარამაძე  მაია 

ივანიძე
6/24/2020 11 სთ

3 ეკონომიკა III მაკროეკონომიკა 2 ა. შაყულაშვილი 6/26/2020 11 სთ

4 ეკონომიკა III შრომის სამართალი ზვიად გოგრიჭიანი 6/29/2020 11 სთ

5 ეკონომიკა III
საქართველოს ისტორია  (XIX-XXI  სს)  

MINOR

ვ. მოსიაშვილი                ე. 

ნარიმანიძე
6/30/2020 11 სთ

6 ეკონომიკა III გეომეტრიის სწავლების მეთოდიკა MINOR ო. ყავრელიშვილი 7/1/2020 11 სთ

7 ეკონომიკა III ტურიზმის ეკონომიკა ა. ყავრელიშვილი 7/3/2020 11 სთ

8 ეკონომიკა III სამეწარმეო სამართალი როინ თათეშვილი 7/4/2020 11 სთ

2 ეკონომიკა III ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა ნელი ბერიძე 7/6/2020 11 სთ

9 ეკონომიკა III ევროპის შუა საუკუნეების ისტორია MINOR ედიშერ ნარიმანიძე 7/9/2020 11 სთ

1 ეკონომიკა IV განათლების ფსიქოლოგია       MINOR მაია ივანიძე 6/22/2020 11 სთ

2 ეკონომიკა IV
ევროპისა და ამერიკის უახლესი ისტორია       

MINOR
ედიშერ ნარიმანიძე 6/25/2020 11 სთ



3 ეკონომიკა IV ეკონომიკური პოლიტიკა 2 ნ. ბერიძე 6/28/2020 11 სთ

4 ეკონომიკა IV საერთაშორისო ეკონომიკა ა. შაყულაშვილი 6/29/2020 11 სთ

5 ეკონომიკა IV აზია-აფრიკის ისტორია         MINOR როინ ყავრელიშვილი 7/6/2020 11 სთ

6 ეკონომიკა IV სასწავლო პრაქტიკა 2 MINOR ჟ. ხაჩატურიანი 7/8/2020 11 სთ

  

1 საჯარო მმართველობა I სოციოლოგია დ. ჟუჟუნაძე 6/24/2020 11.00

2 საჯარო მმართველობა I ინგლისური ენა 2 ა. მირაქიანი 6/29/2020 13.00

3 საჯარო მმართველობა I ფილოსოფია რ. რეხვიაშვილი 6/30/2020 12 სთ

4 საჯარო მმართველობა I ინფორმაციული ტექნოლოგიები ხ. კვინცხაძე 7/1/2020 11 სთ

5 საჯარო მმართველობა I კონსტიტუციის საფუძვლები ზ. გოგრიჭიანი 7/3/2020 11.00

1
ეკონომიკა IV საქართველოს ეკონომიკა

კ. ციმინტია                              

ა. ყავრელიშვილი
7/10/2020 11 სთ


