
პროგრამა:  საოფისე საქმე - 2020 

ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 1 და 2 ოქტომბერი 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტები, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ხუთშაბათი 1.10 ინგლისური ენა 6 ნათია კოკოლაშვილი 

პარასკევი 2.10 ინგლისური ენა 4 ნათია კოკოლაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 5 ოქტომბრიდან  9 ოქტომბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტები, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 5.10 ნორმატიული აქტების 

გამოყენება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

სამშაბათი 6.10 დოკუმენტების, რეკვიზიტებისა 

და ბლანკების გაფორმება 

4 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 9.10 ნორმატიული აქტების 

გამოყენება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 12 ოქტომბრიდან  16 ოქტომბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტები, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 12.10 ინგლისური ენა 6 ნათია კოკოლაშვილი 

სამშაბათი 13.10 დოკუმენტების, 

რეკვიზიტებისა და 

ბლანკების გაფორმება 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

ხუთშაბათი 15.10 დოკუმენტების, 

რეკვიზიტებისა და 

ბლანკების გაფორმება 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 16.10 ნორმატიული აქტების 

გამოყენება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 2 ნოემბრიდან  6 ნოემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 2.11 წერილობით ტექსტთან 

მუშაობა 

4 ნანა გოგოჭური 

სამშაბათი 3.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 4.11 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

4 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 5.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 6.11 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 9 ნოემბრიდან  13 ნოემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 9.11 წერილობით ტექსტთან 

მუშაობა 

4 ნანა გოგოჭური 

სამშაბათი 10.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 11.11 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

4 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 12.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 13.11 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 16 ნოემბრიდან  20 ნოემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 16.11 წერილობით ტექსტთან 

მუშაობა 

4 ნანა გოგოჭური 

სამშაბათი 17.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 18.11 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

4 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 19.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 20.11 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 24 ნოემბრიდან  27 ნოემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

სამშაბათი 24.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 25.11 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

6 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 26.11 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 27.11 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 30 ნოემბრიდან  4 დეკემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 30.11 წერილობით ტექსტთან 

მუშაობა 

4 ნანა გოგოჭური 

სამშაბათი 1.12 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

4 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 2.12 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

6 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 3.12 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

4 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 4.12 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი 7 დეკემბრიდან  11 დეკემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 7.12 წერილობით ტექსტთან 

მუშაობა 

2 ნანა გოგოჭური 

სამშაბათი 8.12 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

5 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 9.12 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

6 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 10.12 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

4 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 11.12 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  14 დეკემბრიდან  18 დეკემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

სამშაბათი 15.12 საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

4 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 16.12 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

6 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 17.12 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

პარასკევი 18.12 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  21 დეკემბრიდან  24 დეკემბრის ჩათვლით 

ლექციების მიმდინარეობა:  10:00  საათიდან 15:00 საათამდე 

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 21.12 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

6 მაგდა მიქაბერიძე 

სამშაბათი 22.12 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 23.12 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

6 ელიზა სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 24.12 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

6 ეკატერინე კახიშვილი 

 

 

 

 

 



პროგრამა:  საოფისე საქმე - 2020 

ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  18 იანვრიდან  22 იანვრის  ჩათვლით  

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების 

დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 18.01 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

11:00 სთ. 4 მაგდა მიქაბერიძე 

სამშაბათი 19.01 დასვენება (ნათლისღება) - -  

ოთხშაბათი 20.01 ინფორმაციული წიგნიერება 1 10:00 სთ. 6 ელიზა 

სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 21.01 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

პარასკევი 22.01 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

10:00 სთ. 6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  25 იანვრიდან  29 იანვრის  ჩათვლით  

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების 

დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 25.01 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

11:00 სთ. 4 მაგდა მიქაბერიძე 

სამშაბათი 26.01 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

ოთხშაბათი 27.01 ინფორმაციული წიგნიერება 1 10:00 სთ. 6 ელიზა 

სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 28.01 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

პარასკევი 29.01 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

10:00 სთ. 6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  1 თებერვლიდან  5 თებერვლის  ჩათვლით  

სტუდენტებო, გთხოვთ, მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების 

დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

სამშაბათი 2.02 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

ოთხშაბათი 3.02 ინფორმაციული წიგნიერება 1 10:00 სთ. 6 ელიზა 

სამნიაშვილი 

ხუთშაბათი 4.02 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

პარასკევი 5.02 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

10:00 სთ. 6 მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 



სტუდენტების საყურადღებოდ! 

11 თებერვლიდან გემატებათ ახალი მოდული ,,კორესპონდენციის ორგანიზება“ –  49 სთ. 

ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  8 თებერვლიდან  12 თებერვლის  ჩათვლით  

სტუდენტებო, გთხოვთ,მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების 

დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

სამშაბათი 9.02 საინფორმაციო-საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

10:00 სთ. 4 ეკატერინე 

კახიშვილი 

ხუთშაბათი 11.02 კორესპონდენციის 

ორგანიზება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

პარასკევი 12.02 მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

10:00 სთ. 4  მაგდა მიქაბერიძე 

 

  

 



17 თებერვლიდან გემატებათ ახალი მოდული ,,საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება“ –  35 სთ. 

ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  15 თებერვლიდან  19 თებერვლის  ჩათვლით  

სტუდენტებო, გთხოვთ,მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების 

დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 15.02 დასვენება (მირქმა) - - - 

სამშაბათი 16.02 კორესპონდენციის ორგანიზება 10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

ოთხშაბათი 17.02 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

10:00 სთ. 4 მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 18.02 კორესპონდენციის ორგანიზება 10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

პარასკევი 19.02 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

10:00 სთ. 4  მაგდა მიქაბერიძე 

 

 



ჩასატარებელი მოდულების ცხრილი  22 თებერვლიდან  26 თებერვლის  ჩათვლით  

სტუდენტებო, გთხოვთ,მითითებულ დროს შეხვიდეთ ჯგუფში, მოისმინოთ ლექცია და ჩაინიშნოთ დავალებები! 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების 

დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 22.02 კორესპონდენციის 

ორგანიზება 

14:00 სთ. 5 ეკატერინე 

კახიშვილი 

სამშაბათი 23.02 კორესპონდენციის 

ორგანიზება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

ოთხშაბათი 24.02 საორგანიზაციო 

დოკუმენტების პროექტების 

მომზადება 

10:00 სთ. 4 მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 25.02 კორესპონდენციის 

ორგანიზება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

პარასკევი 26.02 საორგანიზაციო 

დოკუმენტების პროექტების 

მომზადება 

10:00 სთ. 4  მაგდა მიქაბერიძე 



ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციებისა და მოდულების დადასტურების ცხრილი  1 მარტიდან  5 მარტის  ჩათვლით. 

დადასტურებები ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 1.03 კორესპონდენციის ორგანიზება 10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

სამშაბათი 2.03 კორესპონდენციის ორგანიზება 10:00 სთ. 6 ეკატერინე 

კახიშვილი 

ოთხშაბათი 3.03 დასვენება (დედის დღე) - - - 

ხუთშაბათი 4.03 დადასტურება 

საოფისე და სამეურნეო 

მარაგების მართვა 

11:00 სთ.  ეკატერინე 

კახიშვილი 

პარასკევი 5.03 დადასტურება 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 

11:00 (I ჯგ.) 

14:00 ( II ჯგ.) 

 ელიზა სამნიაშვილი 

 

 



ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციებისა და მოდულების დადასტურების ცხრილი  9 მარტიდან  13 მარტის  ჩათვლით. 

დადასტურებები ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) / ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

სამშაბათი 9.03 დადასტურება 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 

11:00 სთ. 

პირველი ჯგუფი 

 

 

ელიზა სამნიაშვილი 

ოთხშაბათი 10.03 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

 

10:00 სთ.- 

 

5 სთ. 

მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 11.03 დადასტურება 

საინფორმაციო - საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

 

11:00 სთ. 

 

 

ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 12.03 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

 

10:00 სთ. 

 

5 სთ. 

მაგდა მიქაბერიძე 

შაბათი 13.03 დადასტურება 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 

11:00 სთ. 

მეორე ჯგუფი 

 

 

ელიზა სამნიაშვილი 

 



ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციებისა და მოდულების დადასტურების ცხრილი  15 მარტიდან  19 მარტის  ჩათვლით. 

დადასტურებები ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) / ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

P.S.  18 მარტიდან გემატებათ ახალი მოდული ,, დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემად მომზადება’’ – 95 სთ. (50% - 48 სთ.) 

 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების 

დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 15.03 დადასტურება 

წერილობით ტექსტთან მუშაობა 

11:00 სთ.  ნანა გოგოჭური 

სამშაბათი 16.03 დადასტურება 

საინფორმაციო - საცნობარო 

დოკუმენტების წარმოება 

12:00 სთ.  ეკატერინე კახიშვილი 

ოთხშაბათი 17.03 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

10:00 სთ. 5 მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 18.03 დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემად 

მომზადება 

10:00 სთ. 6 ეკატერინე კახიშვილი 

პარასკევი 19.03 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

10:00 სთ. 6 მაგდა მიქაბერიძე 

 



ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციებისა და მოდულების დადასტურების ცხრილი  22 მარტიდან  27 მარტის  ჩათვლით. 

22 მარტიდან გემატებათ ახალი მოდული ,, საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა’’ –  38 სთ. (50% - 19 სთ.) 

დადასტურებები ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) /ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო 

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 22.03 საოფისე შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

10:00 სთ. 6 სთ. ნათია 

მანჯიკაშვილი 

სამშაბათი 23.03 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 5 სთ. ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 24.03 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ.- 5 სთ. ეკა კახიშვილი 

ხუთშაბათი 25.03 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 5 სთ. ეკა კახიშვილი 

შაბათი 27.03 დადასტურება 

მმართველობითი 

დოკუმენტების მომზადება 

11:00 სთ. 

 

 

 

მაგდა მიქაბერიძე 

 



ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციებისა და მოდულების დადასტურების ცხრილი  29 მარტიდან  2  აპრილის  ჩათვლით. 

დადასტურებები ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) / ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 29.03 საოფისე შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

10:00 სთ. 6 სთ. ნათია 

მანჯიკაშვილი 

სამშაბათი 30.03 დადასტურება 

კორესპონდენციის ორგანიზება 

 

12:00 სთ. 

 

 

ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 31.03 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

 

10:00 სთ. 

         3 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 1.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 2.04 საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

10:00 სთ. 3 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 



ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების ცხრილი  5 აპრილიდან  10  აპრილის  ჩათვლით. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 5.04 საოფისე შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

10:00 სთ. 6 სთ. ნათია 

მანჯიკაშვილი 

სამშაბათი 6.03 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 7.03 დასვენება 

(ხარება) 

   

ხუთშაბათი 8.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 9.04 დასვენება (საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენის 

აქტის მიღების დღე) 

   

შაბათი 10.04 საოფისე შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

10:00 სთ. 4 სთ. ნათია 

მანჯიკაშვილი 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების და მოდულების დადასტურების ცხრილი  12 აპრილიდან  17  აპრილის  ჩათვლით. 



დადასტურებები ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) /ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

14 აპრილიდან გემატებათ ახალი მოდული ,, მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები და საკადრო დოკუმენტაციის წარმოება „ – 69 სთ ( 50% - 35 სთ.) 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 12.04 საოფისე შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

10:00 სთ. 6 სთ. ნათია მანჯიკაშვილი 

სამშაბათი 13.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 14.04 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები 

და საკადრო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 15.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 16.04 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები 

და საკადრო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

შაბათი 17.04 დადასტურება---მოდული: 

საორგანიზაციო დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება 

11:00 სთ.  მაგდა მიქაბერიძე 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების და მოდულების დადასტურების ცხრილი  19 აპრილიდან  24  აპრილის  ჩათვლით. 



დადასტურება ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) / ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 19.04 საოფისე შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

10:00 სთ. 6 სთ. ნათია მანჯიკაშვილი 

სამშაბათი 20.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 21.04 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები 

და საკადრო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 22.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 23.04 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები 

და საკადრო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

შაბათი 24.04 დადასტურება 

მოდული:  საოფისე შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

11:00 სთ. 4 სთ. ნათია მანჯიკაშვილი 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  26 აპრილიდან  29  აპრილის  ჩათვლით. 



ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 26.04 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

14:00 სთ. 3 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

სამშაბათი 27.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 28.04 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 29.04 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

10:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

 

 

 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  13 მაისიდან  15  მაისის  ჩათვლით. 



ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ხუთშაბათი 13.05 დოკუმენტების არქივისთვის 

გადასაცემად მომზადება 

11:00 სთ. 6 სთ. ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 14.05 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  17 მაისიდან   21 მაისის  ჩათვლით. 



17 მაისიდან გემატებათ ახალი მოდული: ,,მეწარმეობა 2“ – 28 სთ. ( 50 % -14 სთ.) 

ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 17.05 მეწარმეობა 2 10:00 სთ. 4 სთ. ეკა კახიშვილი 

სამშაბათი 18.05 მეწარმეობა 2 10:00 სთ. 4 სთ. ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 19.05 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 5 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 20.05 მეწარმეობა 2 10:00 სთ. 4 სთ. ეკა კახიშვილი 

 

პარასკევი 

 

21.05 

მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  24 მაისიდან   29 მაისის  ჩათვლით. 



განმეორებითი დადასტურება ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) / ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 24.05 მეწარმეობა 2 11:00 სთ. 5 სთ. ეკა კახიშვილი 

სამშაბათი 25.05 მეწარმეობა 2 13:00 სთ. 4 სთ. ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 26.05 დასვენება - - - 

ხუთშაბათი 27.05 მეწარმეობა 2 11:00 სთ. 5 სთ. ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 28.05 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

შაბათი 29.05  განმეორებითი დადასტურება 

მოდული ,,საოფისე 

შეხვედრებისა და 

ღონისძიებების დაგეგმვა“  

 

10:00 სთ. 

  

ნათია 

მანჯიკაშვილი 

 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  31 მაისიდან   4 ივნისის  ჩათვლით. 



ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 31.05 მეწარმეობა 2 11:00 სთ. 4 სთ. ეკა კახიშვილი 

სამშაბათი 1.06 დასვენება    

ოთხშაბათი 2.06  მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება    

10:00 სთ.- 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

პარასკევი 4.06 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 4 სთ. მაგდა მიქაბერიძე 

 

 

 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  7 ივნისიდან  12 ივნისის  ჩათვლით. 



7 ივნისიდან გემატებათ მოდული ,, ადმინისტრაციული ასისტირება“ – 98 სთ. ( 50 % - 49 სთ.) 

ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 7.06 ადმინისტრაციული 

ასისტირება 

12:00 სთ. 6  ეკა კახიშვილი 

სამშაბათი 8.06 ადმინისტრაციული 

ასისტირება 

12:00 სთ. 6 ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 9.06  მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება    

10:00 სთ. 6 მაგდა მიქაბერიძე 

პარასკევი 11.06 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 4  მაგდა მიქაბერიძე 

შაბათი 12.06 ადმინისტრაციული 

ასისტირება 

10:00 სთ. 6 ეკა კახიშვილი 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  14 ივნისიდან  18 ივნისის  ჩათვლით. 



ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 14.06 ადმინისტრაციული ასისტირება 12:00 სთ. 6  ეკა კახიშვილი 

სამშაბათი 15.06 ადმინისტრაციული ასისტირება 12:00 სთ. 6 ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 16.06  მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება    

10:00 სთ. 5 მაგდა მიქაბერიძე 

ხუთშაბათი 17.06 ადმინისტრაციული ასისტირება 10:00 სთ. 6 ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 18.06 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 3 მაგდა მიქაბერიძე 

შაბათი 19.06 ადმინისტრაციული ასისტირება 10:00 სთ. 5 ეკა კახიშვილი 

 

 

ჩასატარებელი  ონლაინ ლექციების  ცხრილი  21 ივნისიდან  26 ივნისის  ჩათვლით. 



ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში / დადასტურება ჩატარდება რეალურ გარემოში (კოლეჯში) 

კვირის დღეები თარიღი მოდული ლექციის 

დაწყების დრო  

ჩასატარებელი 

საათების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ორშაბათი 21.06 ადმინისტრაციული ასისტირება 12:00 სთ. 6  ეკა კახიშვილი 

ოთხშაბათი 23.06  ადმინისტრაციული ასისტირება 12:00 სთ. 6 ეკა კახიშვილი 

ხუთშაბათი 24.06 ადმინისტრაციული ასისტირება 12:00 სთ. 6 ეკა კახიშვილი 

პარასკევი 25.06 მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

10:00 სთ. 4 მაგდა მიქაბერიძე 

შაბათი 26.06 დადასტურება (გამოკითხვა, 

პრაქტიკული ნაწილი) 

მენეჯმენტის ზოგადი 

კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება 

 

11:00 სთ. 

 

6 

 

მაგდა მიქაბერიძე 

 


