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N წიგნის დასახელება ავტორი გამოცემის წელი 
რაოდენობა 

(ცალი) 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი რაოდენობა 

1 საშენი მასალები და ნაკეთობები ა. ნადირაძე 2011 10 

2 
წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები,  

ნაცვლიშვილი ნ., 

კლიმიაშვილი ლ. 
2009 1 

3 
წყალმომარაგება, ნაწილი 1 (ქსელები და მისი 

ნაგებობანი) 

კიკაჩეიშვილი გ., 

ნაცვლიშვილი ნ.  
1999 1 

4 ადამიანი და მწერები გ.ალექსიძე, 2013 15 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი   

1 ზოგადი ქირურგია ნ. გრიგოლია.   2005 4 

2 ქირურგიული დაავადებები ნ. გრიგოლია.   2009 4 

3 მასაჟი ხ. ურუშაძე  2006 8 

4 
ადამიანის ნორმალური ანატომია სტომატოლოგიის 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 
ზ.კაციტაძე   10 

5 ადამიანის ნორმალური ანატომია ზ.კაციტაძე 2010 9 

6 ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა.  თენგიზ ვერულავა 2009 1 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი   

1 თეორიული ენათმეცნიერების კურსი თ გამყრელიძე 2003 5 

2 სოციოლოგიის შესავალი (ლექციები) კახა ქეცბაია 2011 2 

3 სოციალური შრომის დანაწილება ემილ დიურკჰემი 2012 5 

4 
ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური 

ლექსიკონი,  
ავტორთა ჯგუფი 2013 2 

5 ახლო აღმოსავლეთი (სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა). 

მესამე გადამუშავებული გამოცემა.  
რ. გაჩეჩილაძე 2011 3 

6 თუშური ლექსიკონი გიორგი ცოცანიძე 1999 2 

7 ქართული ენის არქაული ძირები მ.ქვრივიშვილი 2013 2 

განათლების ფაკულტეტი   

1 პრაქტიკული დიდაქტიკისა და სკოლათმცოდნეობის 

ზოგიერთი საკითხი. 

მ. არახამია. 2010 
10 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი   



1 შემთხვევის ადგილის დათვალიერება  შ. ფაფიაშვილი 2002 3 

2 კომპიუტერული დანაშაული ლამარა სურგულაძე 2003 3 

3 ევროპული სისხლის სამართალი ბაჩანა ჯიშკარიანი 2013 3 

4 სისხლის სამართლის ზ/ნ ირაკლი დვალიძე 2010 3 

5 შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში შოთა ფაფიაშვილი 2006 3 

6 
კრიმინალისტიკა ორ ტომეული შოთა ფაფიაშვილი 2013 

5 

7 საბანკო საქმიანობის საფუძვლები ლამარა ქოქიაური 2013 1 

8 საინვესტიციო მენეჯმენტი და პოლიტიკა ლამარა ქოქიაური 2012 1 

9 ფინანსური ბაზარი ლელა ბახტაძე 2007 2 

10 ფინანსური მენეჯმენტი დემურ გადელია 2010 2 

11 
ფინანსური ბაზარი - ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 

ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზი 
ლამარა ქოქიაური 2013 2 

12 საქართველოს ეკონომიკა  ავტორთა კოლექტივი 2012 2 

13 საერთასორისო მენეჯემნტი თ. შენგელია 2012 2 

14 საერთაშორისო ეკონომიკა პიტერ ჰ. ლინდერტი 2011 1 

15 სტრატეგიული მენეჯმენტი 

ე. ბარათაშვილი, გ. იაშვილი, ჯ. 

ზარანდია, ა. აბრალავა, ნ. 

ფარესაშვილი. თ. იაშვილი 

2013 3 

16 ბრენდ–მენეჯმენტი გ. იაშვილი, ლ. ქოქიაური 2012 1 

17 ფირმის ეკონომიკა გ. ერქომაიშვილი, ე. ხარაიშვილი 2011 3 

18 გავიგოთ პოლიტიკა თომას მ. მაგშტადტი  2010 5 

19 
საერთაშორისო სავალუტო, საფინანსო და საკრედიტო 

უერთიერთობები 
რ. კაკულია , ლ. ბახტაძე 2007 3 

20 პოლიტიკა ენდრიუ ჰეივუდი    5 

21 ფსიქოლოგია და ცხოვრება 
რიჩარდ გერიგი, ფილიპ ზიმბარდო, 

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი,  
2009 3 
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