
/+განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
კულტურის მენეჯმენტი 

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი      
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09.00 420 ინგლისური ენა A1 
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

09.00   09.00   

10.00 
420 

ინგლისური ენა A1 
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ. 10.00 325 

ადამიანური რესურ. 
მენეჯმენტი 

თეა სარჯველაძე, 
სპეციალისტი (II კატ.) 

10.00 327 
მენეჯერული (მმარ.) აღრიცხვა 

სონია ჩეჩელაშვილი, 
I კატ. სპეც. 

11.00 
420 შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში 

გიორგი მასალკინი,  
I კატეგ. სპეც. აკადემიური დოქტორი 

11.00 

325 ადამიანური რესურ. 
მენეჯმენტი 

თეა სარჯველაძე, 
სპეციალისტი (II კატ.) 

11.00 327 
მენეჯერული (მმარ.) აღრიცხვა 

სონია ჩეჩელაშვილი, 
I კატეგ. სპეც. 

12.00 
420 შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში 

გიორგი მასალკინი,  
I კატეგ. სპეც. აკადემიური დოქტორი 

12.00 

325 ადამიანური რესურ. 
მენეჯმენტი 

თეა სარჯველაძე, 
სპეციალისტი (II კატ.) 

12.00 327 
მენეჯერული (მმარ.) აღრიცხვა 

სონია ჩეჩელაშვილი, 
I კატეგ. სპეც. 

13.00 
420 შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში 

გიორგი მასალკინი,  
I კატეგ. სპეც. აკადემიური დოქტორი 

13.00 
325 ინგლისური ენა 2 

სალომე ჩიკაშუა, I კატეგ. სპეც. 13.00 327 
კულტურის მარკეტინგის 

საფუძვლები 
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ. 

14.00   14.00 
325 ინგლისური ენა 2 

სალომე ჩიკაშუა, I კატეგ. სპეც. 14.00 327 
კულტურის მარკეტინგის 

საფუძვლები 
ნინო მამულაძე, ასოც. პროფ. 
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09.00 420 ინგლისური ენა B1 
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

09.00 325 

საერთაშორისო ბიზნესი 
ქეთევან გოლეთიანი, I კატ. 

სპეც. 
აკადემიური დოქტორი 

09.00   



10.00 420 ინგლისური ენა B1 
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

10.00 325 
საერთაშორისო ბიზნესი 

ქეთევან გოლეთიანი, I კატ. 
სპეც. 

აკადემიური დოქტორი 

10.00 327 სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი 
ერმილე მესხია, პროფესორი 

11.00   11.00 325 
საერთაშორისო ბიზნესი 

ქეთევან გოლეთიანი, I კატ. 
სპეც. 

აკადემიური დოქტორი 

11.00 327 
სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი 
თეა სარჯველაძე, სპეციალისტი 

(II კატ.) 

12.00   12.00 
  

12.00 327 
სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი 
სამუზეუმო პრაქტიკა (მაისი) 

თამრიკო მესხია 

ო
თ
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აბ
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09.00 420 ინგლისური ენა A2 
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

09.00   09.00   

10.00 420 ინგლისური ენა A2 
გულნარა გორგილაძე, ასოც.პროფ. 

10.00   
10.00    

11.00 420 შესავალი მუსიკის ისტორიაში 
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც. 

11.00   11.00    

12.00 420 შესავალი მუსიკის ისტორიაში 
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც. 

12.00   12.00    

13.00 420 შესავალი მუსიკის ისტორიაში 
ლიანა გველესიანი, I კატეგ. სპეც. 

13.00 
325 კალკულუსი 

გიორგი ვადაჭკორია,  
II კატეგ. სპეც. 

13.00 327 
ფინანსების საფუძვლები 

სონია ჩეჩელაშვილი,  
I კატეგ. სპეც.   

14.00 
 

 14.00 
325 კალკულუსი 

გიორგი ვადაჭკორია,  
II კატეგ. სპეც. 

14.00 327 
ფინანსების საფუძვლები 

სონია ჩეჩელაშვილი,  
I კატეგ. სპეც.   

15.00 
 

 15.00 
325 კალკულუსი 

გიორგი ვადაჭკორია,  
II კატეგ. სპეც. 

15.00 327 
ფინანსების საფუძვლები 

სონია ჩეჩელაშვილი,  
I კატეგ. სპეც.   

ხუ
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ბა
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09.00 420 ინგლისური ენა B1 
გულნარა გორგილაძე,  ასოც. პროფ.  

09.00   09.00   

10.00 420 ინგლისური ენა A1 
გულნარა გორგილაძე,  ასოც. პროფ. 

10.00 325 პროექტის მენეჯმენტი 
 ერმილე მესხია, პროფესორი 10.00 327 თეატრის მენეჯმენტი 

თემურ კეჟერაძე, პროფესორი 

11.00 420 მენეჯმენტის საფუძვლები 
ლეილა ცეცხლაძე, I კატეგ. სპეც. 

11.00 325 პროექტის მენეჯმენტი 
 ერმილე მესხია, პროფესორი 11.00 327 თეატრის მენეჯმენტი 

თემურ კეჟერაძე, პროფესორი 



აკადემიური დოქტორი 

12.00 420 
მენეჯმენტის საფუძვლები 

ლეილა ცეცხლაძე, I კატეგ. სპეც. 
აკადემიური დოქტორი 

12.00 325 
პროექტის მენეჯმენტი 

თამრიკო მესხია,  
პრაქტიკის ხელმძღვანელი   

12.00 327 
თეატრის მენეჯმენტი 

თემურ კეჟერაძე, პროფესორი 

13.00 420 
მენეჯმენტის საფუძვლები 

ლეილა ცეცხლაძე, I კატეგ. სპეც. 
აკადემიური დოქტორი 

13.00 325 
ინგლისური ენა 2 

სალომე ჩიკაშუა, I კატეგ. სპეც. 
  

13.00 
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09.00 420 ინგლისური ენა A2 
გულნარა გორგილაძე, ასოც. პროფ. 

09.00   
09.00   

10.00  --------------------------------- 10.00 325 
სტატისტიკა 

სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. 
სპეც. 

10.00 327 
ბიზნესის ეთიკა 

ლეილა ცეცხლაძე, I კატეგ. 
სპეც. აკადემიური დოქტორი 

11.00 420 მეტყველების კულტურა 
თამილა მეიშვილი, პროფესორი 

11.00 325 
სტატისტიკა 

სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. 
სპეც. 

11.00 327 
ბიზნესის ეთიკა 

ლეილა ცეცხლაძე, I კატეგ. 
სპეც. აკადემიური დოქტორი 

12.00 420 მეტყველების კულტურა 
თამილა მეიშვილი, პროფესორი 

12.00 325 
სტატისტიკა 

სონია ჩეჩელაშვილი, I კატეგ. 
სპეც. 

12.00 327 
ბიზნესის ეთიკა 

ლეილა ცეცხლაძე, I კატეგ. 
სპეც. აკადემიური დოქტორი 

13.00 420 მეტყველების კულტურა 
თამილა მეიშვილი, პროფესორი 13.00   13.00   

შა
ბა

თ
ი 

09.00   09.00   09.00   

10.00 420 მათემატიკა 
გიორგი ვადაჭკორია, II კატეგ. სპეც.  

10.00   10.00   

11.00 420 მათემატიკა 
გიორგი ვადაჭკორია, II კატეგ. სპეც.  

11.00  
 11.00   

12.00   12.00   12.00   

                                                                                                     


