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საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების ვიზიტის დღის წესრიგი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება:  სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროგრამის დასახელება: საბაკალავრო პროგრამა „ეკონომიკა“ , სამაგისტრო  პროგრამა „ ეკონომიკა“ 

თარიღი:  25.06. 2019, თსუ მაღლივი  კორპუსი, ოთახი #410. 

 

ექსპერტთა ჯგუფი:  

 

ფაკულტეტის  წარმომადგენელი: 

რუსუდან სანაძე 

რუსუდან სეთურიძე 

თამარ ჭელიძე 

 

ნანა მაისურაძე 

  

25 ივნისი 2019 გასაუბრებების სესიები და სხვა 

აქტივობები 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლები                                                               

(მაქსიმუმ 6-8 პიროვნება თითო სესიაზე) 

09:30-10:00 შეხვედრა ფაკულტეტის დეკანი/დეკანის 

მოადგილესთან, თსუ ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის 

წარმომადგენელთან 

1. ირმა გრძელიძე - თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსი 

2. გიორგი ღაღანიძე - პროფესორი, ფაკულტეტის დეკანი 

3. ეთერ ხარაიშვილი - პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

10:30-11:10 შეხვედრა პროგრამის ხელმძღვანელებთან 1. ავთანდილ სილაგაძე - პროფესორი 

2. ნოდარ ხადური - პროფესორი 

3. ელგუჯა მექვაბიშვილი - პროფესორი 

4. თემურ ბერიძე - პროფესორი 

5. იური ანანიაშვილი - პროფესორი 

6. სიმონ გელაშვილი  - პროფესორი 

7. მირიან ტუხაშვილი - პროფესორი 

8. ეთერ ხარაიშვილი - პროფესორი 

 

11:10-11:40 სამაგისტრო ნაშრომების გადახედვა  
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11:40-12:30 შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან 1. ნაზირა კაკულია 

2. მარინა ჩავლეიშვილი 

3. მაია მინდორაშვილი 

4. ნინო მიქიაშვილი 

5. ლელა ბახტაძე 

6. მარინა ნაცვალაძე 

7. ეკა ლეკაშვილი 

 

12:30-13:10 შეხვედრა მოწვეულ პერსონალთან 1. ნინო დამენია 

2. ნინო ლობჟანიძე 

3. ნანა ასლამაზიშვილი 

4. სალომე კობახიძე 

5. თათია ღურწკაია 

6. თეა ლაზარაშვილი 

7. მზია შელია 

13:10-14:00 ლანჩი  

 

14:00-14:40 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

დათვალიერება 

 რესურს ცენტრები: რესურს ცენტრი 1; რესურს ცენტრი 2; რესურს 

ცენტრი 3 

 სტუდენტური სასადილო 

 ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა 

 ბლუმბერგის ლაბორატორია 

 ფაბ-ლაბის ლაბორატორია 

 აუდიტორიები 206, 207, 208, 515 და სხვ. 

 ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო ოთახები (მე-3 სართული) 

 ეკონომიკასა და ბიზნესში ინოვაციური ინფორმაციული  

ტექნოლოგიების ლაბორატორია (ოთახი N612) 
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14:40-15:20 შეხვედრა პროგრამის სტუდენტებთან 1. ნინო კაციტაძე  

2. მარიამ გიორგობიანი 

3. ეკატერინე მებუკია 

4. ბექა ბაიაშვილი 

5. ლაშა მაღრაძე 

6. ნინო მეგრელიშვილი 

7. გიორგი მაზანაშვილი 

8. ილია ბერიძე 

 

15:20-15:50 შეხვედრა პროგრამის 

კურსდამთავრებულებთან 

1. მირზა გელაშვილი 

2. ანა გვრიტიშვილი 

3. ანა მეგრელიშვილი 

4. დავით ქადაგიშვილი 

5. ნიკა ასანიძე 

6. ანა რეხვიაშვილი 

7. ნიკა ჩიტიშვილი 

 

16:00-16:40 დამსაქმებლებთან და სტაჟირების 

განმახორციელებლებთან შეხვედრა 

ექსპერტთა ჯგუფისათვის განკუთვნილი 

სამუშაო დრო 

1. ლია ძებისაური, საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური 

ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი 

2. გივი ბედიანაშვილი,  ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, 

გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების 

კვლევითი ინსიტუტის დირექტორი 

3. გიორგი თეთრაული, ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის 

უფროსი 

4. გიორგი დანელია, „საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი 

დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი 

5. გიორგი ბრეგაძე, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი 
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16:40-17:10 შეხვედრა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის წარმომადგენლებთან   

1. ნანა მაისურაძე, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

2. ნინო ტალიკაძე, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (კონტრაქტით) 

 

17:10-17:30 ექსპერტთა ჯგუფისათვის განკუთვნილი 

სამუშაო დრო 

 

17:30 ძირითადი მიგნებების გაცნობა  


