სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის
ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი
2018-2019 სასწ. წლის შემოდგომის სემესტრის
კონსულტაციების/ინდივიდუალური მუშაობის ცხრილი
ბიზნესისა ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
N

საგნები

ლექტორი

აუდიტორია

დღე

1-ლი სემესტრი
1
2
3
4

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
მიკროეკონომიკის პრინციპები
ზოგადი ფსიქოლოგია

404
314
108
203

შაბათი 11:00
ორშაბათი 17:00
სამშაბათი 18:00
ხუთშაბათი 11:00

405
405
303
212
303

პარასკევი 18:00
ხუთშაბათი 15:00
ორშაბათი 9:00
ხუთშაბათი 18:00
ორშაბათი 9:00

403

ოთხშაბათი 11:00

303

ორშაბათი 9:00

202

ორშაბათი 16:00

იანტბელიძე კოტე

206

პარასკევი 14:00

ირმა გელანტია
პიტიურაშვილი დავით

202
304

შაბათი 9:00
შაბათი 14:00

ჯანდიერი ივანე
კეკენაძე ალექსანდრე
გვიჩია გვანცა
ნინო კერესელიძე
მე-3 სემესტრი

1
2
3
4

ფინანსური აღრიცხვა
მენეჯმენტის საფუძვლები
მენეჯმენტის საფუძვლები
ფინანსების საფუძვლები
სტატისტიკა ბიზნესისათვის

გრიგალაშვილი ნინო
მიქანაძე გიორგი
ილია გრიგოლაშვილი
ყირიმლიშვილი ნაირა
ლია ჩარექიშვილი
მე-5 სემესტრი

1

პროექტების მართვის საფუძვლები

2

ლიდერობის შესავალი

3

ეკონომიკური გამოწვევების ისტორია
კრეატივისა და იდეების გენერირების
ტექნიკა
შიდა აუდიტი
საბანკო საქმე

4
5
6

ნაცვლიშვილი
ეკატერინე
ნაცვლიშვილი
ეკატერინე
ჩხიკვაძე გიორგი

მე-7 სემესტრი

1
2
3
4
5

სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები
მომხმარებელთა ქცევა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
რისკების მართვა
ციფრული მარკეტინგი

თამთა მიქაბერიძე
დიმიტრი კობახიძე
გიორგი მიქანაძე
ნინო პაპაჩაშვილი
გიორგი კონტუაძე

303
304
212
103
108

ორშაბათი 9:00
ოთხშაბათი 15:00
სამშაბათი 12:00
ორშაბათი 10:00
სამშაბათი 14:00

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
1-ლი სემესტრი
1
2
3
4
5

თანამედროვე მენეჯმენტის კონცეფციები
გლობალური ბიზნესი
მარკეტინგ მენეჯმენტი
აკადემიური წერა მაგისტრანტებისთვის
საქმიანი კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე

213
206
108
203
303

შაბათი 18:00
ორშაბათი 18:00
სამშაბათი 18:00
პარასკევი 18:00
ორშაბათი 16:00

აკაკი ცომაია
გვანცა გვიჩია
მარინე თავართქილაძე
ირინე გოგიჩაიშვილი
ნინო პაპაჩაშვილი

202
303
212
304
202

ოთხშაბათი 18:00
სამშაბათი 18:00
ოთხშაათი 18:00
პარასკევი 18:00
შაბათი 18:00

ეკატერინე ნაცვლიშვილი

206 ორშაბათი 18:00

აკაკი ცომაია
თამთა მიქაბერიძე
კობახიძე დიმიტრი
კაპანაძე სალომე
ნინო ტურაშვილი
მე-3 სემესტრი

1
2
3
4
5
6

ფინანსური ანგარიშგება
ფინანსური მენეჯმენტი
ეკონომიკური პოლიტიკა
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები
ოპერაციათა მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული
მართვა და ორგანიზაციული ქცევა

