
N საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი

1 930-1020 0411905 კორესპონდენციის ორგანიზება                                           

ლეილა გიორგობიანი                  აუდიტორია N10

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                                                               

ლილი კაცაძე                         აუდიტორია N7 0411910 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება                                   

ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0230102 უცხოური ენა                              ნინო 

ბააკაშვილი

2 1030-1120 0411905 კორესპონდენციის ორგანიზება                                           

ლეილა გიორგობიანი                  აუდიტორია N10

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                                                               

ლილი კაცაძე                         აუდიტორია N7 0411910 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება                                   

ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0230102 უცხოური ენა                             ნინო 

ბააკაშვილი

3 1130-1220 0411905 კორესპონდენციის ორგანიზება                                           

ლეილა გიორგობიანი                  აუდიტორია N10

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0411910 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება                                   

ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0411901 წერილობით ტექსტთან მუშაობა                                        

ნინო სირაძე                    აუდიტორია N9

4 1230-1320 0411905 კორესპონდენციის ორგანიზება                                           

ლეილა გიორგობიანი                  აუდიტორია N10

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0411910 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება                                   

ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411901 წერილობით ტექსტთან მუშაობა                                        

ნინო სირაძე                    აუდიტორია N9

5 1330-1420

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411901 წერილობით ტექსტთან მუშაობა                                        

ნინო სირაძე                    აუდიტორია N9

6 1430-1520 0230102 უცხოური ენა              ნინო ბააკაშვილი                   

აუდიტორია N10

0411910 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება                                   

ლეილა გიორგობიანი                               

აუდეიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411901 წერილობით ტექსტთან მუშაობა                                        

ნინო სირაძე                    აუდიტორია N9

7 1530-1620 0230102 უცხოური ენა              ნინო ბააკაშვილი                   

აუდიტორია N10

0411910 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება                                   

ლეილა გიორგობიანი                               

აუდეიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

8 1630-1720 0230102 უცხოური ენა              ნინო ბააკაშვილი                   

აუდიტორია N10
0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

9 1730-1820 0230102 უცხოური ენა              ნინო ბააკაშვილი                   

აუდიტორია N10
0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

0411906 მმართველობითი დოკუმენტების 

მომზადება                   ლეილა გიორგობიანი                               

აუდიტორია N10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა   საოფისე საქმე              ჯგუფი N231    (I ცვლა)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ცვლილება შევიდაა: 24.02.2022 


