ლექტორი

სასწავლო კურსი

საკონსულტაციო შეხვედრის დრო და
ადგილი

ქეთი ტაბატაძე
თეონა მაისურაძე
მალხაზ ჩახნაშვილი
ვახტანგ ჭარაია
ავთანდილ გაგნიძე

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები II
ბიზნეს ინგლისური II
ბიზნესის სამართლებრივი გარემო
მაკროეკონომიკა
პრაქტიკა

სამშაბათი 19:00-21:00 B102
ხუთშაბათი 16:00-18:00 B103
ორშაბათი 13:00-15:00 B102
ოთხსაბათი 13:00-15:00 A109
ხუთშაბათი 16:00-18:00 A315

თინათინ კუბლაშვილი
თეა კბილცეცხლაშვილი
გიორგი ბაღათურია
მიხეილ გვათუა
ნინო ფარცვანია
ნინო შაფათავა
ლიანა ქართველიშვილი
ეკატერინე პაპიაშვილი
ბაქარ ალადაშვილი
თoრნიკე ხოშტარია
სოლომონ მენაბდიშვილი
ზაზა ქოიავა
ზაზა ქოიავა
ზაზა ქოიავა
ნინო გორგაძე
გურამ შეროზია
გიორგი ბაღათურია
ნიკოლოზ მახარაშვილი
დავით ნიჟარაძე
კახაბერ ჯაყელი
კახაბერ ჯაყელი
დავით კბილაშვილი

კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმი
ფინანსების საფუძვლები
ბიზნეს პროგნოზირება
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები II
კალკულუსი II
კურორტის მენეჯმენტი
გარემოს დაცვა და ეკოტურიზმი
ფინანსური ანგარიშგება
უძრავი ქონების შეფასება
მარკეტინგის საფუძვლები
ბიზნესის სამართლებრივი გარემო
მენეჯმენტის საფუძვლები
ხარისხის მართვა
ორგანიზაციული ქცევა
პროექტის მართვა
პირდაპირი მარკეტინგი
ბიზნეს პროგნოზირება
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
მცირე და საშუალო საწარმოების მართვა
ბრენდირების საფუძვლები
მარკეტინგის საფუძვლები
ბიზნეს ეთიკა და კორპორაციული
სოციალური პასუხისმგებლობა
საცალო ვაჭრობა
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები
მაკროეკონომიკა
მენეჯმენტის საფუძვლები
მენეჯერული ფინანსები II
ევროინტეგრაცია და ფინანსური ბაზრის
რეფორმები ვიშეგრადის ქვეყნებში
ბიზნეს ინგლისური II
ბიზნეს სტატისტიკა II
გადასახადების ადმინისტრირება
ფინანსების საფუძვლები
მარკეტინგული კვლევა
საერთაშორისო ფინანსები
ფული და საბანკო საქმე
მენეჯერული აღრიცხვა II
საერთაშორისო მარკეტინგი
ლოჯისტიკა
ეფექტური კომუნიკაცია ტურიზმისა და
მასპინძლობის სფეროში
ტურიზმის საფუძვლები
ტურიზმის განვითარება და დაგეგმვა
ინვესტიციები და პორტფელის მართვა

ორშაბათი 17:00-19:00 A306
ხუთშაბათი 12:00-14:00 A313
ხუთშაბათი 15:00-17:00 A317
შაბათი 12:00-14:00 B101
პარასკევი 13:00-15:00 ლექტორების ოთახი
ორშაბათი 17:00-19:00 B102
შაბათი 12:00-14:00 B102
შაბათი 10:00-12:00 A317
ოთხშაბათი 17:00-19:00 B111
შაბათი 16:00-18:00 A306
ხუთშაბათი 17:00-19:00 B112
სამშაბათი 13:00-15:00 B112
ხუთშაბათი 13:00-15:00 A304
ოთხშაბათი 13:00-15:00 A304
ოთხშაბათი 17:00-19:00 B102
ორშაბათი 15:00-17:00 B103
ხუთშაბათი 11:00-12:00; 15:00-16:00 A317
ოთხშაბათი 19:00-21:00 B102
შაბათი 15:00-17:00 B103
პარასკევი 17:00-19:00 A313
სამშაბათი-პარასკევი 13:00-14:00 A315
შაბათი 12:00-14:00 B109

ლიკა ოხანაშვილი
ეთერ მოდებაძე
რევაზ ხარაზი
მაკა ბუღულაშვილი
ქეთევან ლაფაჩი
ქეთევან ლაფაჩი
მარიამ ბანძელაძე
გიორგი ღლონტი
შალვა კილასონია
ივანე შავდათუაშვილი
გიორგი მამნიაშვილი
დავით ასლანიშვილი
დავით ასლანიშვილი
ანა მარდალეიშვილი
სალომე ჩიკვილაძე
გიორგი სურგულაძე
ლელა აბდუშელიშვილი
ლალი მიქელაძე
თამარ კუბლაშვილი
ვახტანგ რუხაძე

ორშაბათი 17:00-19:00 B107
შაბათი 15:00-17:00 A308
ორშაბათი 12:00-14:00 A315
ორშაბათი 13:00-15:00 A210
ოთხშაბათი 19:00-21:00 A317
სამშაბათი 10:00-12:00 A317
პარასკევი 15:00-17:00 B105
პარასკევი 15:00-17:00 B107
შაბათი 18:00-20:00 A308
ორშაბათი 12:00-14:00 A315
სამშაბათი 18:00-19:00; 22:00-23:00 B102
ორშაბათი 18:00-20:00 B105
ორშაბათი 16:00-18:00 B105
პარასკევი 17:00-19:00 B105
შაბათი, 14:00 - 16:00, B107
შაბათი 17:00-19:00 B101
პარასკევი 15:00-17:00 A501
პარასკევი 12:00-14:00 A306
ხუთშაბათი 16:00-18:00 B112
ორშაბათი 22:00-24:00 B112

