
საგნის დასახელება თარიღი დრო
გამოცდის ჩატარების 

პლატფორმა 

ალგორითმების აგება 19.04.2021 10:00 ელექტრონული ფოსტა, 

წერითი  (ღია კითხვები)

დაპროგრამება  Spring Framework  გარემოში 22.04.2021 13:00 zoom -ის გამოყენებით, ელ. 

ფოსტა

დისკრეტული სისტემების ქცევის მოდელები 23.04.2021 10:00 ელექტრონული ფოსტა, 

წერითი  (ღია კითხვები)

დისკრეტული სტრუქტურების ამოცანების 

კომპიუტერული რეალიზაცია 

22.04.2021 10:00 https://e-learning.tsu.ge/,  zoom. 

ტესტური

ვებ დაპროგრამება 22.04.2021 13:00 https://e-learning.tsu.ge

ინტელექტუალური სისტემები 19.04.2021 13:00 ელექტრონული ფოსტა, 

წერითი  (ღია კითხვები)

კალკულუსი კომპიუტერული მეცნიერებისათვის 24.04.2021 10:00 ZOOM-ის პლატფორმა. 

წერითი. ღია კითხვები.

კომპიუტერული მათემატიკური სისტემა Matlab 24.04.2021 13:00 https://e-learning.tsu.ge/,  zoom. 

ტესტური

კომპიუტერული სამართალი და ეთიკა 20.04.2021 13:00 ელექტრონული ფოსტა, 

წერითი  (ღია კითხვები)

ლიტერატურა რომანტიზმიდან  სიმბოლიზმამდე 19.04.2021 16:00 ZOOM-ის პლატფორმა. 

წერითი. ღია კითხვები.

მათემატიკური დაპროგრამება 19.04.2021 10:00 zoom  და ელექტრონული 

ფოსტა, წერითი  (ღია 

კითხვები)
მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა 24.04.2021 10:00 zoom -ის გამოყენებით, 

ელექტრონული ფოსტა

მონაცემთა ბაზები 23.04.2021 13:00 https://e-learning.tsu.ge/, 

პრაქტიკული ამოცანები

მონაცემთა დამუშავება და აღწერითი ანალიზი 

ელექტრონული ცხრილებით

19.04.2021 16:00 zoom -ის გამოყენებით, 

ელექტრონული ფოსტა 

მონაცემთა სტრუქტურები 20.04.2021 10:00 https://e-learning.tsu.ge

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (C++) 21.04.2021 10:00  ელექტრონული ფოსტა,  

მეთოდი - პროგრამული კოდი 

ამოცანის შესაბამისად                                  

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C #) 21.04.2021 13:00 https://e-learning.tsu.ge

საბაკალავრო პროგრამა "კომპიუტერული მეცნიერება"

შუალედური გამოცდა
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ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (JAVA) 21.04.2021 10:00 გუგლის კლასრუმით და 

გუგლის ფორმების 

გამოყენებით, ტესტურად.

პლათფორმაზე (web) დაფუძნებული დაპროგრამება 24.04.2021 10:00 zoom -ის გამოყენებით, 

ელექტრონული ფოსტა

პოლიმერების ქიმია 20.04.2021 16:00 ელექტრონული ფოსტა, 

პრეზენტაცია

პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი 

შესაძლებლობები

24.04.2021 16:00 ელექტრონული ფოსტა,  ღია 

კითხვები, პროგრამული კოდი 

ამოცანის შესაბამისად 

საინფორმაციო მენეჯმენტი 22.04.2021 16:00  ზუმი და ელექტრონული 

ფოსტა

საქართველოს ისტორია (მოკლე კურსი) 21.04.2021 16:00  ზუმი და ელექტრონული 

ფოსტა

უცხო ენა 2 23.04.2021 10:00  ზუმი და ელექტრონული 

ფოსტა

ფორმალური ენები და სასრული ავტომატები 22.04.2021 16:00 ელექტრონული ფოსტა , 

წერითი  (ღია კითხვები)

ქართული ხელოვნების ისტორია 23.04.2021 16:00  ზუმი და ელექტრონული 

ფოსტა

ქვანტური ინფორმატიკა 23.04.2021 16:00 zoom -ის გამოყენებით, 

ელექტრონული ფოსტა

ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები 20.04.2021 16:00  e-learninig.tsu.ge, ტესტები და 

ღია კითხვები

შესავალი სამეცნიერო მოდელირებაში 19.04.2021 16:00 https://e-learning.tsu.ge/,  zoom. 

ტესტური

წრფივი ალგებრა 22.04.2021 10:00  e-learninig.tsu.ge -ზე ტესტური 

სახით.

IT პროექტების მართვა 19.04.2021 13:00  ზუმი და ელექტრონული 

ფოსტა

JavaScript - დინამიური WEB- გვერდების პროგრამირება 24.04.2021 09:00  Zoom და e-learning

Linux - ოპერაციული სისტემა სერვერებისათვის 20.04.2021 13:00 Google Forms-ში , ელფოსტა

gform-ის ბმული

https://e-learning.tsu.ge/,  zoom. ტესტური
https://e-learning.tsu.ge/,  zoom. ტესტური

