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კულტურის მენეჯმენტი 

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრი 

ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 

შენიშვნა: სასწავლო პროცესი ტარდება ონლაინ ფორმით 

კულტურის მენეჯმენტი  
I კურსი 

 
კულტურის მენეჯმენტი 

 IV კურსი 
 

ძირითადი სპეციალობის 
საგნები 

დამატებითი არჩევითი საგნები 

I ჯგუფი II ჯგუფი 
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09.00  
 

ინგლისური ენა A1 
გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

09.00  
 

09.00   09.00   

10.00  
ინგლისური ენა A1 

გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 
10.00   10.00  

სპეც. ინგლისური 
ს. ჩიკაშუა, I  კატ. სპეც. 

10.00  
სპეც. ინგლისური 

ს. ჩიკაშუა, I კატ.სპეც. 

11.00  მენეჯმენტის საფუძვლები 
ნ. მამულაძე,   ასოც.პროფ.  

11.00   11.00   11.00   

12.00   მენეჯმენტის საფუძვლები 
ნ. მამულაძე,   ასოც.პროფ. 

12.00   12.00   12.00   

13.00  მენეჯმენტის საფუძვლები 
ნ. მამულაძე,   ასოც.პროფ.   

13.00   13.00   13.00   

სა
მშ

აბ
ათ

ი 09.00  
ინგლისური ენა B1 

გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 
09.00   09.00   09.00   

10.00  ინგლისური ენა B1 
გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

10.00   10.00  
სპეც. ინგლისური 

ს. ჩიკაშუა, I კატ. სპეც. 
10.00  

სპეც. ინგლისური 
ს. ჩიკაშუა, I კატ.სპეც. 



11.00  
შესავალი მუსიკის 

ისტორიაში 
ლ. გველესიანი, I კატ. სპეც. 

11.00   11.00  
სპეც.  ინგლისური 

ს. ჩიკაშუა, I კატ. სპეც. 11.00  
სპეც. ინგლისური 

ს. ჩიკაშუა, I კატ.სპეც. 

12.00  
შესავალი მუსიკის 

ისტორიაში 
ლ. გველესიანი, I კატ. სპეც. 

12.00   12.00  

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა  

(ტურიზმის სფეროში)   
ნ. მამულაძე  ასოც.პროფ. 

12.00   

13.00 

 შესავალი მუსიკის 
ისტორიაში 

ლ. გველესიანი, I კატ. სპეც. 
13.00   13.00  

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

(ტურიზმის სფეროში),  
ნ. მამულაძე,  ასოც.პროფ. 

13.00   

14.00 

 

 14.00 

  

14.00 

 საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

(ტურიზმის სფეროში) 
ნ. მამულაძე,  ასოც.პროფ. 

14.00 

 
 

ო
თ
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აბ
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09.00  ინგლისური ენა A2 
გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

09.00   09.00   09.00   

10.00  ინგლისური ენა A2 
გ. გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

10.00   10.00  საექსკურსიო საქმე 
ე. მესხია, პროფ. 10.00  ფოტოშოპი 

11.00  ბიზნესის საფუძვლები 
ნ. მამულაძე,   ასოც.პროფ. 

11.00   11.00  საექსკურსიო საქმე 
ე. მესხია, პროფ. 

11.00  ფოტოშოპი 

12.00  ბიზნესის საფუძვლები 
ნ. მამულაძე,   ასოც.პროფ. 

12.00   12.00  
საექსკურსიო პრაქტიკა 
(სემესტრის ბოლო 3 კვირა) 
ს. ჩიკაშუა, I კატ. სპე. 

12.00  ფოტოშოპი 

13.00  ბიზნესის საფუძვლები 
ნ. მამულაძე,   ასოც.პროფ. 

13.00   13.00   13.00   

       14.00   14.00   

ხუ
თ

შა
ბა

თ
 

09.00  
ინგლისური ენა B1 

გ. გორგილაძე, ასოც. პროფ.  
09.00   09.00   09.00   

10.00  ინგლისური ენა A1 
გ. გორგილაძე, ასოც. პროფ. 

10.00   10.00   10.00   

14.00  
შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში 
გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

11.00   11.00   11.00  

მხატვრული 
ჟურნალისტიკა 
გ. მურვანიძე,  
II კატ. სპეც. 

15.00  შესავალი თანამედროვე 
აზროვნებაში 

12.00   12.00   12.00  მხატვრული 



გ. მასალკინი,  I კატეგ. სპეც. ჟურნალისტიკა 
გ. მურვანიძე,  
II კატ. სპეც. 

16.00  
შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში 
გ. მასალკინი, I კატეგ. სპეც. 

13.00   13.00   13.00  

მხატვრული 
ჟურნალისტიკა 
გ. მურვანიძე,  
II კატ. სპეც. 

პა
რ

ას
კე

ვი
 

09.00  ინგლისური ენა A2 
გ. გორგილაძე, ასოც. პროფ. 

09.00   09.00   
09.00   

10.00  მეტყველების კულტურა 
თ. ცაგურია, I კატეგ. სპეც. 

10.00   10.00   10.00   

11.00 

 მეტყველების კულტურა 
თ. ცაგურია, I კატეგ. სპეც. 11.00 

 სამართ. აქტები 
კულ. სფეროში 

ხ. ჯოხაძე,  
II ც. სპეც 

11.00 

  
11.00 

  

12.00 

 მეტყველების კულტურა 
თ. ცაგურია, I კატეგ. სპეც. 12.00 

 სამართ. აქტები 
კულ. სფეროში 

ხ. ჯოხაძე,  
II ც. სპეც 

12.00 

  

12.00 

  

14.00   13.00   13.00   13.00   

შა
ბა

თ
ი 

10.00   10.00   10.00   10.00   
11.00   11.00   11.00   11.00   
12.00   12.00   12.00   12.00   
13.00   13.00   13.00   13.00   
14.00   14.00   14.00   14.00   

 


