აკადემიური კალენდარი

დაწყება დასრულება
19.10.2020
25.12.2020
19.10.2020
11.12.2020
20.10.2020
26.11.2020
18.01.2021
19.03.2021
18.01.2021
19.03.2021
18.01.2021
16.02.2021
29.03.2021
14.05.2021
29.03.2021
21.05.2021
29.03.2021
21.05.2021
31.05.2021
16.07.2021
31.05.2021
16.07.2021
31.05.2021
02.07.2021
06.09.2021
29.10.2021
06.09.2021
15.10.2021
25.10.2021
26.11.2021

ვებტექნოლოგიები

მოდული
ვებგვერდის მარკირება და სტილებით გაფორმება
ინფორმაციული წიგნიერება
რაოდენობრივი წიგნიერება
გრაფიკული გამოსახულების შექმნა-დამუშავება
ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება - JavaScript
სამოქალაქო განათლება
ვებგვერდის მარკირება Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების საშუალებით
ვექტორული გამოსახულების დამუშავება (Adobe Illustrator)
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
უცხოური ენა ( ინგლისური)
ვებგვერდის მართვის სისტემების (CMS) გამოყენება
მეწარმეობა 2
ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება Angular-ის საშუალებით
დარგობრივი ინგლისური ენა ვებტექნოლოგი¬ებში
პრაქტიკული პროექტი - ვებტექნოლოგიები

დაწყება დასრულება
19.10.2020
11.11.2020
გაცნობითი პრაქტიკა - კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
19.10.2020
15.01.2021
დარგობრივი ინგლისური ენა - კომპიუტერული ქსელები
19.10.2020
15.01.2021
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები
18.01.2021
12.03.2021
კომპიუტერული ქსელის დამისამართება
18.01.2021
11.03.2021
კომპიუტერული ქსელის სტრუქტურა და აგების პრინციპები
18.01.2021
12.03.2021
მობილური Linux და OS X ოპერაციული სისტემები
ბაზისური ქსელური სერვისების გამართვა
29.03.2021
21.05.2021
ბაზისური კომუტაცია და მარშუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში
29.03.2021
21.05.2021
ფიზიკური ქსელის დაგეგმვა და განხორციელება
30.03.2021
21.05.2021
31.05.2021
06.08.2021
ქსელის გაფართოების უზრუნველყოფა
31.05.2021
06.08.2021
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა
31.05.2021
30.07.2021
უცხოური ენა (ინგლისური)
06.09.2021
05.11.2021
გლობალურ ქსელთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფა
06.09.2021
05.11.2021
ინფორმაციული წიგნიერება 2
06.09.2021
05.11.2021
ქსელური უსაფრთხოება და მონიტორინგი
15.11.2021
14.01.2022
IT-პროექტების მენეჯმენტი
15.11.2021
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული უზრუნველყოფა
21.01.2020
15.11.2021
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
21.01.2020
მეორე დონის პროტოკოლები და ტექნოლოგიები
31.01.2022
25.03.2022
ქსელური აპარატურის და ტექნოლოგიების უსაფრთხოება
31.01.2022
01.04.2022
მესამე დონის მარშრუტიზაციის პროტოკოლი (OSPF, EIGRP, Redistribution)
31.01.2022
01.04.2022
მეწარმეობა 3
31.01.2022
01.04.2022
საწარმოო პრაქტიკა - კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი
11.04.2022
10.06.2022

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება

მოდული

დაწყება დასრულება
19.10.2020
18.11.2020
გაცნობითი პრაქტიკა - კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
19.10.2020
18.12.2020
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა
19.10.2020
18.12.2020
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები
18.01.2021
12.03.2021
კომპიუტერული ქსელის დამისამართება
18.01.2021
11.03.2021
კომპიუტერული ქსელის სტრუქტურა და აგების პრინციპები
18.01.2021
12.03.2021
მობილური Linux და OS X ოპერაციული სისტემები
29.03.2021
21.05.2021
ბაზისური კომუტაცია და მარშუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში
29.03.2021
21.05.2021
ბაზისური ქსელური სერვისების გამართვა
29.03.2021
22.05.2021
დარგობრივი ინგლისური ენა - კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
30.03.2021
21.05.2021
ფიზიკური ქსელის დაგეგმვა და განხორციელება
31.05.2021
30.07.2021
Linux ოპერაციულ სისტემასთან მუშაობა
31.05.2021
30.07.2021
Windows სერვერულ ოპერაციულ სისტემასთან მუშაობა
31.05.2021
16.07.2021
უცხოური ენა (ინგლისური)
31.05.2021
09.07.2021
მეწარმეობა 2
06.09.2021
05.11.2021
Linux სერვერული ოპერაციული სისტემის ბაზისური გამართვა
06.09.2021
22.10.2021
Windows სერვერული ოპერაციული სისტემის და ქსელური სერვისების ბაზისური გამართვა
06.09.2021
22.10.2021
ინფორმაციული წიგნიერება 1
15.11.2021
14.01.2022
IT-პროექტების მენეჯმენტი
15.11.2021
28.01.2022
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული უზრუნველყოფა
15.11.2021
28.01.2022
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
07.02.2022
18.03.2022
პრაქტიკული პროექტი - კომპიუტერულ ქსელი და სისტემები

კომპიუტერული ქსელის და სისტემები

მოდული

