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თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები- 
მ.ქარცივაძე -421

გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-412-1

კორპორაციული ფინანსები I (სემ)ზ.გელაშვილი-
413-1

გამეორება- ჯგ.2-2 - ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313  / გამეორება-ჯგ.1 - მიკროეკონომიკა  (სემ)  -  ბ.გელიტაშვილი -211        /იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422,  2გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-
413-2

მარკეტინგის მენეჯმენტი II - თ.გურიელიძე - 403-1

 იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422, გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-413-2

თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები- 
მ.ქარცივაძე -421
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413-1
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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

მენეჯმენტის საფ.I  (სემ)-ა.თავაძე-414

მენეჯმენტის საფ.I  (სემ)-ა.თავაძე-414 ოპერაციების მართვა (სემ)- ნ.ლომაძე - 408

ოპერაციების მართვა (სემ)- ნ.ლომაძე - 403-1

მენეჯმენტის საფ.I (სემ)-ა.თავაძე -408
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გამეორება-ჯგ.2-1 და ჯგ.2-2 - ფინ.აღრიცხვა- ლექ- გ. ბისიეშვილი - 313   /იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422, 

იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422

გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა- ლექ - ე.ციგრიაშვილი- 217      /იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე –324, გერმანული-III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1,  /გერმანული III-ჯგ.2-
ლ.სოლომონია-227, ესპანური III-მ.რიკელმე-221

გამეორება-ფინ.აღრიცხვა-ჯგ.2-1- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313  /გამეორება - ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)-ა.მოსიძე-211         /გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-412-1  / გამეორება- ჯგ.2- ფილოსოფია-(სემ)-  
მ.მირაშვილი-207

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
ბიზნესის სკოლა (ESM)

მეცადინეობათა განრიგი  
V  სემესტრი    III  კურსი    

გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა- სემ- ე.ციგრიაშვილი- 217      /  ჯგ.2-  ჩინური III –  თ.სიორიძე –227, იაპონური III - ჯგ.2- მ.კოხრეიძე –324,  ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-401        /    გამეორება- ჯგ.1- 
ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-203

   გერმანული-III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411 /გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-227, ესპანური III-მ.რიკელმე-221, ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1,

ოპერაციების მართვა (ლექ)- ნ.ლომაძე  -204

მენეჯმენტის საფ.I (ლექცია)-ა.თავაძე-206

მენეჯმენტის საფ.I (ლექცია)-ა.თავაძე-206

ოპერაციების მართვა (ლექ)- ნ.ლომაძე  -204

კორპორაციული ფინანსები I (ლექცია)თ.კუპრავა-204

2020/21 სასწ.წელი     07.09.2020-26.12.2020

კორპორაციული ფინანსები I (ლექცია)თ.კუპრავა-206

ჯგ.2-  ჩინური III –  თ.სიორიძე –227, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-401        
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გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-2, ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი –227, ესპანური III-ქ.გუნიავა-422, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-417         

გამეორება- ჯგ.3 - მიკროეკონომიკა (სემ)- ბ.გელიტაშვილი - 406 / გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-2, ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი –227, ესპანური III-ქ.გუნიავა-422, 
ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-417         
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 სტუმრის დღე - AM              /გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-418 

სტუმრის დღე - AM

გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,  გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313   /      ჯგ.2-  ჩინური III –  თ. სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227, გერმანული I-ჯგ.3-
ლ.სოლომონია-307-2, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-307-1       

გამეორება- ჯგ.3 - მიკროეკონომიკა (სემ)- ბ.გელიტაშვილი - 410   /   გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2,  ჯგ.2-  ჩინური III –  თ, სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-307-1    

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

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 

 ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი–419, იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2,   გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-405, გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411,  ესპანური III-ქ.გუნიავა-417

გამეორება- ჯგ.2-1- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313    /ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი–227, იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2,  გერმანული III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, გერმანული I-ჯგ.3-
ლ.სოლომონია-405,  ესპანური III-ქ.გუნიავა-417,  ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-309,

მარკეტინგის მენეჯმენტი II - თ.გურიელიძე - 421

გამეორება- ჯგ.2-1- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313  /გამეორება - ბიზნესის სტატისტიკა (სემ)-ა.მოსიძე -212        /  ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-309,

კორპორაციული ფინანსები I (სემ)ზ.გელაშვილი-
403-1
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გამეორება- ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,   გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313     /გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-418   / გამეორება - ჯგ.1 - მიკროეკონომიკა  (სემ)  - 
ბ.გელიტაშვილი -224        

მარკეტინგის მენეჯმენტი II- თ.გურიელიძე - 410

კორპორაციული ფინანსები I (სემ)ზ.გელაშვილი-408

მარკეტინგის მენეჯმენტი II - თ.გურიელიძე - 421

ოპერაციების მართვა (სემ)- ნ.ლომაძე -403-1მენეჯმენტის საფ.I (სემ)-ა.თავაძე-420

ოპერაციების მართვა (სემ)- ნ.ლომაძე - 417
თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები- 

რ.თოფურია -414

თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები- 
რ.თოფურია-414
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ოპერაციების მართვა (ლექ)- ნ.ლომაძე  -204კორპორაციული ფინანსები I (ლექცია)თ.კუპრავა-206


