
(დანართი #3) 

 

ფორმა 1 

 

სასწავლო გეგმა               

 

 

ფაკულტეტი: ეკონომიკისა და ბიზნესის 

 

ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ბიზნესის 

 

სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: ბიზნესის მართვა 
 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: სრული  პროფესორი ნუგზარ თოდუა 

 

აკადემიური საბჭოს მიერ პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი:  2010 წლის 25 ივნისი, № 64/2010 

 

პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2009–2013 სასწ.წელი 

 

საფაკულტეტო სასწავლო კურსები / მოდულები 

საფაკულტეტო (საბაზისო) სავალდებულო სასწავლო კურსები / მოდულები  

კო

დი 

 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 

 

ECTS 

კრედიტები 

 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებე

ლი  

მუშაობის  

საათების 

რაოდენობა  

საგანზე/მოდულზე  

დაშვების წინაპირობა  

 

სწავლების  

სემესტრი  

(შემოდგომის/ 

გაზაფხულის)  

 

ლექტორი/ლექტორები  

 

 ეკონომიკის პრინციპები  1 5 60/65 ––––––––––––––––––– 1 შემოდგომის,  

 

მექვაბიშვილი ელგუჯა 

 ეკონომიკის პრინციპები 2 5 60/65 ეკონომიკის პრინციპები 1 2 გაზაფხულის მექვაბიშვილი ელგუჯა 

 

 მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 1 

5 60/65 –––––––––––––––––––– 1 შემოდგომის  

 

ზერეკიძე თამაზ 

 

 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

5 60/65 მათემატიკა 

ეკონომსტებისათვის 1 

2 გაზაფხულის ზერეკიძე თამაზ 

 ალბათობის თეორია და 

მათემატიკური სტატისტიკა 

5 60/65 მათემატიკა 

ეკონომსტებისათვის 1 

2 გაზაფხულის  

 

ფურთუხია ომარ 

 ბიზნესის საფუძვლები 10 90/160 ––––––––––––––––––– 1 შემოდგომის 

 

შენგელია თეიმურაზ, 

შაბურიშვილი შოთა, 
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ფუტკარაძე რამაზ, 

ქადაგიშვილი ლეილა 

 ბუღალტრული აღრიცხვის 

საფუძვლები 

5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 1 2 გაზაფხულის ხარაბაძე ელენე, 

კვატაშიძე ნადეჟდა, 

ხორავა ანჟელი 

 სტატისტიკა ეკონომიკასა 

და ბიზნესისთვის 1 

5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 1 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 1 

2 გაზაფხულის 

 

გელაშვილი სიმონ,  

გაბიძაშვილი ბიკენტი, 

მინდორაშვილი მაია, 

აბესაძე ნინო 

 

 

სტატისტიკა ეკონომიკასა 

და ბიზნესისთვის 2 

5 45/80 სტატისტიკა ეკონომიკასა 

და ბიზნესისათვის 1 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

3 შემოდგომის გელაშვილი სიმონ,  

გაბიძაშვილი ბიკენტი, 

მინდორაშვილი მაია, 

აბესაძე ნინო 

 ეკონომიკური ინფორმატის 

შესავალი 

5 60/65 –––––––––––––––––––– 1 შემოდგომის ლაგვილავა ენვერი, 

მეტეხელი გურამი; 

სეთურიძე რუსუდანი; 

ჩალიგავა თემური; 

ჭანტურია აზა; 

გოგოჩაიშვილი ვაჟა 

 უცხო ენა 1 5 90/35 –––––––––––––––––––– 1 შემოდგომის 

 

 

 უცხო ენა 2 5 90/35 უცხო ენა 1 2 გაზაფხულის  

 უცხო ენა 3 5 90/35 უცხო ენა 2 3 შემოდგომა  

 უცხო ენა 4 5 90/35 უცხო ენა 3 4 გაზაფხულის  

 

 

      

საფაკულტეტო (საბაზისო) არჩევითი სასწავლო კურსები / მოდულები 

 

კოდი 

 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 

 

ECTS 

კრედიტები 

 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი  

მუშაობის  

საათების 

რაოდენობა  

საგანზე/მოდულზე  

დაშვების წინაპირობა  

 

სწავლების  

სემესტრი  

(შემოდგომის/ 

გაზაფხულის)  

 

ლექტორი/ლექტორები  

 

 თავისუფალი 

კრდიტები 

10 45/60 ------------------------ 7 შემოდგომის, 

8 გაზაფხულის 

 

       

სპეციალობის (სპეციალიზაციის) სავალდებულო კურსები / მოდულები 

 

კოდი 

 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 

ECTS 

კრედიტები 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი  

საგანზე/მოდულზე  

დაშვების წინაპირობა  

სწავლების  

სემესტრი  

ლექტორი/ლექტორები  
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  მუშაობის  

საათების 

რაოდენობა  

 (შემოდგომის/ 

გაზაფხულის)  

 

 საერთაშორისო 

ბიზნესი 

5 45/80 ბიზნესის საფუძვლები 7 შემოდგომა ლეკაშვილი ეკა, 

შაბურიშვილი შოთა, 

სიხარულიძე დავით 

 

 მარკეტინგის 

საფუძვლები  1 

5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 1 4 გაზაფხულის თოდუა ნუგზარ, ჯაში 

ჩარიტა, კობალავა მარინე, 

მაღლაკელიძე ეკატერინე, 

მღებრიშვილი ბაბულია, 

სარჯველაძე ეთერი 

 მარკეტინგის 

საფუძვლები  2 

5 45/80 მარკეტინგი საფუძვლები1 5 შემოდგომის თოდუა ნუგზარ, ჯაში 

ჩარიტა, კობალავა მარინე, 

მაღლაკელიძე ეკატერინე, 

მღებრიშვილი ბაბულია, 

სარჯველაძე ეთერი 

 ფინანსური აღრიცხვა 

1 

5 45/80 ბუღალტრული აღრიცხვის 

საფუძვლები 

3 შემოდგომის ხარაბაძე ელენე, 

კვატაშიძე ნადეჟდა, 

ხორავა ანჟელი 

 ფინანსური აღრიცხვა 

2 

5 45/80 ფინანსური აღრიცხვა 1 4 გაზაფხულის  

ხარაბაძე ელენე, 

კვატაშიძე ნადეჟდა, 

ხორავა ანჟელი 

 კორპორაციათა 

ფინანსები  

5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 2; 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

6 გაზაფხულის ბარბაქაძე ხათუნა 

 ფინანსური 

ინსტიტუტები და 

ბაზრები 

5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 2; 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2; 

 

 

5 შემოდგომის ირაკლი კოვზანაძე 

 მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

5 45/80 ბიზნესის საფუძვლები 3 შემოდგომის 

 

ნარმანია დავითი 

 ადამიანური 

რესურსების მართვა 

5 45/80 მენეჯმენტის საფუძვლები 4 გაზაფხულის ნარმანია დავით 

 ოპერაციათა 

მენეჯმენტი 

5 45/80 ბიზნესის საფუძვლები  

მენეჯმენტის საფუძვლები 

5 შემოდგომის გელა გრიგოლაშვილი 

 საერთაშორისო 

მარკეტინგი 

5 45/80 მარკეტინგის საფუძვლები 

2 

6 გაზაფხულის თოდუა ნუგზარ  
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სპეციალობის (სპეციალიზაციის) არჩევითი კურსები / მოდულები 

რვა  მოდულიდან სტუდენტი ირჩევს მხოლოდ ერთ მოდულს 

კო

დი 

 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 

 

ECTS 

კრედიტები 

 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი  

მუშაობის  

საათების 

რაოდენობა  

საგანზე/მოდულზე  

დაშვების წინაპირობა  

 

სწავლების  

სემესტრი  

(შემოდგომის/ 

გაზაფხულის)  

 

ლექტორი/ლექტორები  

 

 მოდული1 

საერთაშორისო 

ბიზნესი 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 ევროკავშირის 

ბიზნესის გარემო 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები V შემოდგომის რამაზ ფუტკარაძე 

2 საქმიანი თამაშები 5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები VI გაზაფხულის ჟანა თოლორდავა 

3 საერთაშორისო 

საფინანსო–საკრედიტო 

ურთიერთობები 

5 30/95 ეკონომიკის პრინციპები 2 VII შემოდგომის იაკობ (იაშა) მესხია 

4 სადაზღვევო ბიზნესი 

და რისკების მართვა 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები VII შემოდგომის შოთა შაბურიშვილი 

5 ორგანიზაციის თეორია 5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები VIII გაზაფხულის ლეილა ქადაგიშვილი 

6 საერთაშორისო 

ბიზნესის 

უსაფრთხოება 

5 30/95 ეკონომიკის პრინციპები 2 VI გაზაფხულის იაკობ (იაშა) მესხია 

7 

საკურსო პროექტი  

5  საერთაშორისო 

სავალუტო–საკრედიტო 

ურთიერთობები 

ან 

სადაზღვევო ბიზნესი და 

რისკების მართვა 

VIII გაზაფხულის  

 მოდული2  

მენეჯმენტი 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 
ორგანიზაციული ქცევა 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები, 

მენეჯმენტის საფუძვლები 

V შემოდგომის დავით ნარმანია 

2 
საერთაშორისო 

მენეჯმენტი 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები, 

მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ოპერაციათა მენეჯმენტი 

VII შემოდგომის ეკა ჩოხელი 

3 
პროექტების მართვა 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები, 

მენეჯმენტის საფუძვლები 

VII შემოდგომის ეკა ჩოხელი 

4 
სტრატეგიული  

მენეჯმენტი 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები, 

მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ოპერაციათა მენეჯმენტი 

VI გაზაფხულის ეკა ჩოხელი 
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5  ბიზნესის გარემოს 

სამართლებრივი 

რეგულირება 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები,  

მენეჯმენტის საფუძვლები 

VIII გაზაფხულის დავით ნარმანია 

6 საზოგადოებრივი 

ადმინისტრირება 

5 30/95 ბიზნესის საფუძვლები,  

მენეჯმენტის საფუძვლები 

VI გაზაფხულის დავით ნარმანია 

7 

 საკურსო პროექტი  

5  სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 

ან ორგანიზაციული ქცევა 

ან 

საზოგადოებრივი 

ადმინისტრირება 

VIII გაზაფხულის  

 მოდული3 

მარკეტინგი 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 მომხმარებელთა ქცევა-

1 

5 30/95 მარკეტინგის საფუძვლები 

1 

V შემოდგომის ეკა მაღლაკელიძე 

2 რეკლამა და 

სტიმულირება 

5 30/95 მარკეტინგის საფუძვლები 

2 

VI გაზაფხულის ჩარიტა ჯაში 

3 მომსახურების 

მარკეტინგი 

5 30/95 მარკეტინგის საფუძვლები 

2 

VI გაზაფხულის მარინა ალანია 

4 მარკეტინგული 

კვლევის პრინციპები 

5 30/95 მარკეტინგის საფუძვლები 

1 

VII შემოდგომის ეკა უროტაძე 

5 
ინტერნეტ-მარკეტინგი 

5 30/95 მარკეტინგის საფუძვლები 

2 

VII შემოდგომის რატი აბულაძე 

6 
საცალო ვაჭრობა 

5 30/95 მარკეტინგის საფუძვლები 

2 

VIII გაზაფხულის მარინა კობალავა 

7 

საკურსო პროექტი 

5  რეკლამა და სტიმულირება 

ან 

მომხმარებელთა ქცევა 1 

ან 

მარკეტინგული კვლევის 

პრინციპები 

VIII გაზაფხულის  

 მოდული4 

ფინანსები და საბანკო 

საქმე 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 

საბანკო საქმე 1 

5 30/95 ეკონომიკის პრინციპები 2, 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

V შემოდგომის კოვზანაძე ირაკლი, 

ღუდუშაური ლეილა, 

გოგოხია მაია 

2 

საბანკო საქმე 2 

5 30/95 საბანკო საქმე 1 VI გაზაფხულის კოვზანაძე ირაკლი, 

ღუდუშაური ლეილა, 

გოგოხია მაია 
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3 
გადასახადები და 

დაბეგვრა 

5 30/95 ეკონომიკის პრინციპები 2, 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

VII შემოდგომის კაკაშვილი ნატა, ჩიკვილაძე 

მიხეილ 

4 ინვესტიციები და 

ინვესტიციური 

პროექტები 

5 30/95 ეკონომიკის პრინციპები 2, 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

VIII გაზაფხულის ირაკლი კოვზანაძე 

5 

სადაზღვევო საქმე 

5 30/95 ეკონომიკის პრინციპები 2, 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

VI გაზაფხულის შორენა ნაცვლიშვილი 

6 
ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარი 

5 30/95 ეკონომიკის პრინციპები 2, 

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

VII შემოდგომის ლელა ბახტაძე 

7 

საკურსო პროექტი  

5  საბანკო საქმე 2 

ან  

საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

VIII გაზაფხულის  

 მოდული5 

აღრიცხვა–ანგარიშგება, 

აუდიტი 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 ფინანსური 

ანგარიშგება 

5 30/95 ფინანსური აღრიცხვა 2 V შემოდგომის ნადეჟდა კვატაშიძე 

2 
აუდიტის საფუძვლები 

5 30/95 ფინანსური აღრიცხვა 2, 

ეკონომიკური ანალიზი 

VIII გაზაფხულის ხარაბაძე ელენე, 

ბენაშვილი ციალა 

3 ეკონომიკური ანალიზი 5 30/95 ფინანსური აღრიცხვა 2 VII შემოდგომის ჯიქია მერაბ 

4 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ბუღალტერიაში 

5 30/95 ბუღალტრული აღრიცხვის  

საფუძვლები, 

ფინანსური აღრიცხვა 2, 

ეკონომიკური 

ინფორმატიკის შესავალი 

VII შემოდგომის თეა მუნჯიშვილი 

5 ბუღალტრული 

აღრიცხვა საჯარო 

სამართლის 

სუბიექტებში 

5 30/95 ფინანსური აღრიცხვა 2 VI გაზაფხულის მარიამ ვარდიშვილი 

6 ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ  

ბანკებში 

5 30/95 ფინანსური აღრიცხვა 2 VI გაზაფხულის მარინე ხუბუა 

7 

საკურსო პროექტი  

5  ფინანსური ანგარიშგება/ 

ბუღალტრული აღრიცხვა 

საჯარო სამართლის 

სუბიექტებში/ბუღალტრუ

VIII გაზაფხულის  
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ლი აღრიცხვა ბანკებში 

 

 მოდული6 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 შესავალი ტურიზმსა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1 

5 30/95 წინაპირობის გარეშე V შემოდგომის მაია მარგველაშვილი 

2 შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 2 

5 30/95 შესავალი ტურიზმსა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1 

VI გაზაფხულის მაია მარგველაშვილი 

3 ტურიზმის პოლიტიკა 5 30/95 წინაპირობის გარეშე VI გაზაფხულის მაია მარგველაშვილი 

4 ტურიზმის მენეჯმენტი 5 30/95 ტურიზმის პოლიტიკა VII შემოდგომის მაია მარგველაშვილი 

5 სასტუმროს 

მენეჯმენტი  

5 30/95 ტურიზმის პოლიტიკა VII შემოდგომის მაია მარგველაშვილი 

6 ეკოტურიზმი  5 30/95 ტურიზმის პოლიტიკა VIII გაზაფხულის მაია მარგველაშვილი 

7 

საკურსო პროექტი  

5  ტურიზმის პოლიტიკა/ 

შესავალი ტურიზმსა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 2 

VIII გაზაფხულის  

 მოდული7 

ინფორმაციული 

მენეჯმენტი 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 ალგორითმიზაციის 

საფუძვლები და 

ალგორითმული ენები 

5 30/95 ეკონომიკური 

ინფორმატიკის შესავალი 

V შემოდგომის გურამ მეტეხელი 

2 
დაპროგრამების ენა 

VBA 

5 30/95 ალგორითმიზაციის 

საფუძვლები და 

ალგორითმული ენები 

VI გაზაფხულის ზურაბ მუნჯიშვილი 

3 ფირმის მონაცემების 

ელექტონული 

დამუშავება 

5 30/95 ეკონომიკური 

ინფორმატიკის შესავალი 

VIII გაზაფხულის მურთაზ მაღრაძე 

4 ეკონომიკური 

ინფორმაციის 

ელექტრონული 

დამუშავების 

დაპროექტება 1 

5 30/95 ეკონომიკური 

ინფორმატიკის შესავალი 

VI გაზაფხულის ენვერ ლაგვილავა 

5 ეკონომიკური 

ინფორმაციის 

5 30/95 ეკონომიკური 

ინფორმაციის 

VII შემოდგომის ენვერ ლაგვილავა 



 8 

ელექტრონული 

დამუშავების 

დაპროექტება 2 

ელექტრონული 

დამუშავების დაპროექტება 

1 

6 მონაცემთა ბაზები 5 30/95 დაპროგრამების ენა VBA VII შემოდგომის ცირა ჯაფიაშვილი 

7 

საკურსო პროექტი  

5  დაპროგრამების ენა 

VBA/ალგორითმიზაციის 

საფუძვლები და 

ალგორითმული ენები 

VIII გაზაფხულის  

 მოდული8 

სურსათის ხარისხი და 

უვნებლობა 

35   5,7 შემოდგომის, 

6,8 გაზაფხულის 

 

1 სურსათის მეცნიერების 

საფუძვლები  

5 30/95 მენეჯმენტის საფუძვლები 5 შემოდგომის მზია წულუკიძე 

2 სურსათის 

უვნებლობისა და 

რისკების  

მართვა 1 

5 30/95 

მენეჯმეტის საფუძვლები 

6 გაზაფხულის დალი წულაია 

3 სურსათის 

უვნებლობისა და 

რისკების  

მართვა 2 

5 30/95 

 სურსათის უვნებლობისა 

და რისკების მართვა 1 

7 შემოდგომის დალი წულაია 

4 სურსათის წარმოების 

ჯაჭვი (მცენარეული 

პროდუქტები) 

5 30/95 

მენეჯმეტის საფუძვლები 

6 გაზაფხულის დალი წულაია 

ეთერ სარჯველაძე 

5 სურსათის წარმოების 

ჯაჭვი (ცხოველური 

პროდუქტები)  

5 30/95 სურსათის წარმოების 

ჯაჭვი (მცენარეული 

პროდუქტები) 

7 შემოდგომის დალი წულაია 

6 სასმელების 

ინდუსტრია 

5 30/95 
მენეჯმეტის საფუძვლები 

8 გაზაფხულის მზია წულუკიძე 

7 

საკურსო პროექტი 

5   მენეჯმენტის საფუძვლები 

/ სურსათის უვნებლობისა 

და რისკების მართვა 2 

8 გაზაფხულის მზია წულუკიძე 

 

პრაქტიკა  

  

 

ECTS 

კრედიტები 

 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი  

მუშაობის  

საათების 

რაოდენობა  

პრაქტიკის სტატუსი 

(სავალდებულო/არჩევითი) 

 

სწავლების  

სემესტრი/სემესტრები  

 

პრაქტიკის ხელმძღვანელი  

 

  პრაქტიკა 5 ––––––––––– სავალდებულო 8 გაზაფხულის   
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(წინაპირობა:შესაბამისი 

მოდულიდან ათვისებული 

მინიმუმ 15 კრედიტი) 

საბაკალავრო ნაშრომი 

 

 საბაკალავრო 

ნაშრომი 

 

ECTS 

კრედიტები 

 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი  

მუშაობის  

საათების 

რაოდენობა  

საბაკალავრო ნაშრომის 

სტატუსი 

(სავალდებულო/არჩევითი) 

 

სწავლების  

სემესტრი/სემესტრები  

 

საბაკალავრო ნაშრომების 

ხელმძღვანელები  

 

 ––––––––––––– ––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– 

 

 

დამატებითი სპეციალობა  (მაინორი) ფაკულტეტის კურუკულუმიდან 

 

კოდი 

 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 

 

ECTS 

კრედიტები 

 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი  

მუშაობის  

საათების 

რაოდენობა  

საგანზე/მოდულზე  

დაშვების წინაპირობა  

 

სწავლების  

სემესტრი  

(შემოდგომის/ 

გაზაფხულის)  

 

ლექტორი/ლექტორები  

 

 მიკროეკონომიკა 1 5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 2 3 შემოდგომის ხარაიშვილი ეთერი, 

გაგნიძე ინეზა, 

ნაცვლიშვილი ია, 

ლაზარიაშვილი თამარი 

 მიკროეკონომიკა 2 5 45/80 მიკროეკონომიკა 1 4 გაზაფხულის ხარაიშვილი ეთერი, 

გაგნიძე ინეზა, 

ნაცვლიშვილი ია, 

ლაზარიაშვილი თამარი 

 მაკროეკონომიკა 1 5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 2 5 შემოდგომის ხადური ნოდარი, 

ჩიქობავა მალხაზი, 

კაკულია ნაზირა 

 მაკროეკონომიკა 2 5 45/80 მაკროეკონომიკა 1 6 გაზაფხულის ხადური ნოდარი, 

ჩიქობავა მალხაზი, 

კაკულია ნაზირა 

 საერთაშორისო 

ეკონომიკა 1 

5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები  2 

 

6 გაზაფხულის  

პაპაჩაშვილი ნინო 

 

 საერთაშორისო 

ეკონომიკა 2 

5 45/80 საერთაშორისო ეკონომიკა 

1 

7 შემოდგომის პაპაჩაშვილი ნინო 
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 ეკონომიკური 

პოლიტიკა 1 

5 45/80 მიკროეკოონმიკა 2 

მაკროეკონომიკა 2 

7 შემოდგომა გოგორიშვილი ირინა 

 

 ეკონომიკური 

პოლიტიკა 2 

5 45/80 ეკონომიკური პოლიტიკა 1 8 გაზაფხული გოგორიშვილი ირინა 

 საჯარო ფინანსები  5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 2;  

მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის 2 

8 გაზაფხულის ჯგერენაია ემზარ 

 ეკონომეტრიკა 1 5 45/80 მათემატიკა 

ეკონომისტებისათვის  2 

3 შემოდგომის ანანიაშვილი იური 

არსენაშვილი აკაკი, 

ნათელაური იზა, 

მეყანწიშვილი ეკატერინე 

 ეკონომეტრიკა 2  5 45/80 ეკონომეტრიკა 1 4 გაზაფხულის ანანიაშვილი იური 

არსენაშვილი აკაკი, 

ნათელაური იზა, 

მეყანწიშვილი ეკატერინე 

 შრომის ეკონომიკა 

ან 

ეკონომიკური აზრის 

ისტორია 

5 45/80 ეკონომიკის პრინციპები 2 5 შემოდგომა შრომის ეკონომიკა: 

ტუხაშვილი მირიან, 

ლობჟანიძე მანანა; 

ცარციძე მურმან; 

ლაცაბიძე ნათელა 

შელია მზია; 

ჭელიძე ნათია 

 

ეკონომიკური აზრის 

ისტორია: ჯ. 

ხარიტონაშვილი 

 

 

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

 

თარიღი: ___ ___ ______              ფაკულტეტის ბეჭედი:  
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