
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

მეცადინეობათა განრიგი  VII  სემესტრი    IV  კურსი  
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ჯგ. 17-8  კონც.- ფინანსები ჯგ. 17-10  კონც.- ფინანსები ჯგ. 17-11  კონც.- მარკეტინგი ჯგ. 17-12  კონც.- IT, OM
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13:30 14:30
IT-პროგრამირების მეთოდოლოგია (ლექცია) 
- შ. ღვინეფაძე - (Z) (419)
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15:50 16:50

17:00 18:00

18:10 19:10 OM- წარმოების მართვა - ნ.ლომაძე  - 307-1

19:20 20:20

IT-პროგრამირების მეთოდოლოგია (სემ) - ს. 
ფოჩხუა (ჯგ.1)-208,  ვ.კაცაძე (ჯგ.2)- 306, 

ლ.კარანაძე (ჯგ.3)- 205, ნ.სანაია (ჯგ.4)- 315, 
მ.ჟღენტი (ჯგ.5) -211, ნ.ლოსაბერიძე (ჯგ.6) - 

222
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18:10 19:10
ადამიანური რესურსების 

მართვა -ლექცია- მ.ტაბატაძე -
207
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20:30 21:30

10:00 11:00
IT-პროგრამირების მეთოდოლოგია (ლექცია) 
- შ. ღვინეფაძე - (Z)(419)
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18:10 19:10
ადამიანური რესურსების 

მართვა  - სემ-მ.ტაბატაძე -207

19:20 20:20
ადამიანური რესურსების მართვა  - 

სემ-მ.ტაბატაძე -207
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11:10 12:10

12:20 13:20
13:30 14:30
14:40 15:40

15:50 16:50

17:00 18:00

18:10 19:10

19:20 20:20  ციფრული მარკეტინგი - 
გ.დარსალია - 217 

IT-პროგრამირების მეთოდოლოგია (სემ) -  
ს.ფოჩხუა (ჯგ.1)-208, ვ.კაცაძე (ჯგ.2)-401, 

ლ.კარანაძე (ჯგ.3)- 205, ნ.სანაია (ჯგ.4) -315, 
მ.ჟღენტი (ჯგ.5) -211, ნ.ლოსაბერიძე (ჯგ.6) - 
222   /.  გერმანული I-ჯგ.4-მ.გოგრიჭიანი-

421  

20:30 21:30  ციფრული მარკეტინგი -  
გ.დარსალია - 217 
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ადამიანური რესურსების მართვა  - 

სემ-მ.ტაბატაძე -200  

20:30 21:30
IT, OM -ადამიანური რესურსების მართვა  - 

სემ-მ.ტაბატაძე -200   
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გამეორება-ოპერაციების მართვა (სემ)- ნ.ლომაძე - 204

სტრატეგიული ბრენდ მენეჯმენტი  - 
რ.ჩარკვიანი -113  

პროექტის მართვა - თ.ბასილაია- 
408

ჯგ. 1- კომპანიის შეფასება- გ.ბედინეიშვილი - 206

ადამიანური რესურსების მართვა  - 
სემ-მ.ტაბატაძე -200

ფინანსური ანგარიშგება-
ლექ,სემ -ლ.ნადიბაიძე-203
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20:30 21:30

საინვესტიციო პორტფელის მართვა (სემ) - თ.კუპრავა - 218

ბიზნესის სკოლა (ESM)

2020/21 სასწ.წელი     07.09.2020-26.12.2020

ჯგ. 17-9 კონც.- ფინანსები

გამეორება- ჯგ.1- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-203

ადამიანური რესურსების მართვა - ლექცია- მ.ტაბატაძე -207
პროექტის მართვა - თ.სხირტლაძე - 414

მომხმარებლის ქცევა - 

ზ.ლილუაშვილი -(Z) (204)

გამეორება- ჯგ.2- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-207

ადამიანური რესურსების მართვა - ლექცია- მ.ტაბატაძე -207

შენიშვნა :  სემესტრის ბოლოს  (გამოცდების დაწყებამდე) 4 იანვრიდან  ერთი კვირის განმავლობაში ჩატარდება სავალდებულო ტრენინგი "მოლაპარაკებები და 
კონფლიქტები".  ტრენერები: ლ.გიორგობიანი, მ.რაზმაძე, ხ.სანიკიძე, თ.ასათიანი, ლ.ხუნდაძე, თ.ბულია

IT, OM -მართვის ინფორმაციული სისტემები 
- მ.კლდიაშვილი - 408

პროექტის მართვა - გ.ჭულუხაძე- 
217

 მარკეტინგული კვლევა – 
ქ.ლორთქიფანიძე–403-1

ჯგ.2 - კომპანიის შეფასება- გ.ბედინეიშვილი - 204

პროექტის მართვა - გ.ჭულუხაძე- 
217

Blockchain და ინოვაციური ბიზნეს-მოდელები - დ. კიზირია -204   / გამეორება - კორპორაციული ფინანსები I (სემ)-ზ.გელაშვილი-224

გამეორება-ოპერაციების მართვა (სემ)- ნ.ლომაძე - 204
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ფინანსური ანგარიშგება-ლექ,სემ -
ლ.ნადიბაიძე-208

ფინანსური ანგარიშგება-
ლექ,სემ -ლ.ნადიბაიძე-208


