ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 2021/2022 სასწავლო წლის
შემოდგომის სემესტრის საკონსულტაციო საათების ცხრილი საბაკალავრო პროგრამა
საგანი

ლექტორი

დღე და საათი

აუდიტორია

შესავალი ორგანიზაციულ მენეჯმენტში

ე. ნაცვლიშვილი

ორშაბათი 14:00-15:00

502

ინგლისური ენა B1.2

გ. ჯიჩოშვილი

ორშაბათი 16:00-17:00

207

ინგლისური ენა B2.1

ლ. ჩახვაძე

ორშაბათი 16:00-17:00

205

ინგლისური ენა A2

მ. აღაია

ორშაბათი 16:00-17:00

206

საჯარო ფინანსები

ი. ბოცვაძე

ორშაბათი 21:00-22:00

206

ოპერაციული მენეჯმენტი

ი.როდონაია

ორშაბათი 12:00-13:00

410

ინფორმატიკის საწყისები

ბ. ტაბატაძე

ორშაბათი 9:00-14:00

507

მანქანური სწავლება

ბ. ტაბატაძე

ორშაბათი 18:00-19:00

507

სტრატეგიული მენეჯმენტი

დ. ნიჟარაძე

ორშაბათი 12:00-13:00

203

მმართველობითი აღრიცხვა

გ. თუთბერიძე

სამშაბათი 19:00-20:00

403

ბიზნესის საფუძვლები

გ. ბედიანაშვილი

სამშაბათი 19:00-20:00

208

ბიზნესის სამართალი

გ. გიგუაშვილი

სამშაბათი 13:00-14:00

207

საჯარო ფინანსები (ბ.ა)

ი. ბოცვაძე

სამშაბათი 21:00-22:00

205

ინგლისური ენა B1.1

მ.აღაია

სამშაბათი 15:00-16:00

206

მონაცეთა ბაზების მართვის სისტემა MS Sql Serveri

ი. ქართველიშვილი

სამშაბათი 13:00-14:00

507

მობილური აპლიკაციების დაპროექტება და აგება

ბ. ტაბატაძე

სამშაბათი 16:00-17:00

410

მათემატიკა

გ. თოდუა

ოთხშაბათი 09:00-10:00

207

შესავალი თანამედრივე აზროვნებაში

ი. ბათიაშვილი

ოთხშაბათი 16:00-17:00

502

ოთხშაბათი 18:00

204

ლიდერობა

ე. ნაცვლიშვილი

პროექტების მართვა

ნ. გორგაძე

ოთხშაბათი 14:00-15:00

205

სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯემნტი

დ. ხუბაევი

ოთხშაბათი 17:00-18:00

403

კალკულუსი 2
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება C++

გ. თოდუა

ოთხშაბათი 19:00-20:00

206

მ. გაგოშიძე

ოთხშაბათი 12:00-13:00

206

ინფორმაციული უსაფრთხოება

ი.ქართველიშვილი

ოთხშაბათი 16:00-17:00

507

გამოყენებითი დაპროგრამება

მ. გაგოშიძე

ოთხშაბათი 21:00-22:00

507

მარკეტინგის საფუძვლები

თ. ხოშტარია

ხუთშაბათი 19:00-20:00

208

ადამიანური რესურსების მართვა / ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი

ე. ნაცვლიშვილი

ხუთშაბათი 15:00-16:00

502

გადასახადები

რ. ბეგიაშვიილი

ხუთშაბათი 19:00-20:00

502

ფულის მუმოქცევა და კრედიტი

ბ. ნაყოფია

ხუთშაბათი 10:00-11:00

206

მენეჯმენტის საფუძვლები

ე. ნაცვლიშვილი

ხუთშაბათი 13:00-1400

502

გაყიდვების მართვა

ი. ჩხარტიშვილი

ხუთშაბათი 18:00-19:00

206

კომპიუტერული უნარები/ კომპიუტერული უნარები 1

თ. სტურუა

ხუთშაბათი 16:00-17:00

410

ვებ პროგრამირება (კლიენტის მხარე)

ბ. ტაბატაძე

ხუთშაბათი 13:00-14:00

507

ვებ პროგრამირება php-mysql

ბ. ტაბატაძე

ხუთშაბათი 21:00-22:00

507

მიკროეკონომიკის პრინციპები/მიკროეკონომიკა

ქ. ბიჭია

პარასკევი 15:00-16:00

207

წრფივ ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია

გ. თოდუა

პარასკევი 17:00-18:00

507

ეკონომეტრიკა და პროგნოზირება

გ.ბედიანაშვილი

პარასკევი 09:00

204

სტატისტიკა

ლ. ჩარექიშვილი

პარასკევი 13:00-14:00

502

კომპიუტერის ტექნიკური უზრუნველყოფა

კ. კვიჟინაძე

პარასკევი 14:00-15:00

507

აკადემიური წერა

გ. ხოსიტაშვილი

შაბათი 14:00-15:00

208

მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის 1/ მათემატიკა
ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის 2

გ. თოდუა

შაბათი 15:00-16:00

206

ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლები

თ. თოდუა

შაბათი 10:00-11:00

507

კომპიუტერული ქსელები
სამგანზომილებიანი გრაფიკა ArchiCad

ტ. კვიჟნაძე

შაბათი 17:00-18:00

507

დ. გაგოშიძე

შაბათი 13:00-14:00

410

კალკულუსი 1

გ. თოდუა

შაბათი 20:00-21:00

206

