
2018–2019   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა 

 

ბიზნესის  ადმინისტრირების  მიმართულებით  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა განხორციელდება 2019 წლის 5 აგვისტოდან  10 

აგვისტოს  ჩათვლით  10.00 სთ-დან (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2, უნივერსიტეტის X კორპუსი,  ოთახი  №206) 

 

 სამაგისტრო პროგრამა  - ბიზნესის ადმინისტრირება 

## გვარი, სახელი მოდული თარიღი 

1 გიორგაძე თამთა მარკეტინგი 05.08.2019 

2 გოგიტიძე ნინო მარკეტინგი 05.08.2019 

3 გრიშიკაშვილი ნაზი მარკეტინგი 05.08.2019 

4 პატიეშვილი გია მარკეტინგი 05.08.2019 

5 ქარდავა ბოთო მარკეტინგი 05.08.2019 

6 ქარენაშვილი ელენე მარკეტინგი 05.08.2019 

7 შულაია ალექსანდრე მარკეტინგი 05.08.2019 

8 ციხელაშვილი ანა მარკეტინგი 05.08.2019 

9 ჭელიძე ენდი მარკეტინგი 05.08.2019 

10 ჯავახიძე მადონა მარკეტინგი 05.08.2019 

1 გოჩიაშვილი ჯემალ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 05.08.2019 

2 პეტროსიანი ალექსანდრე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 05.08.2019 

1 აჩელაშვილი ნატო საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

2 გელოვანი ვალერი საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 



3 დიდებულიძე თორნიკე საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

4 დოლიძე ხატია საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

5 ეგრისელაშვილი ლევანი საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

6 მამიჯანაშვილი თეონა საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

7 მაჩხანელი თამარი საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

8 მელიქიძე მარიამ საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

9 ჩაჩხიანი ანა საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

10 ჩუბინიძე თამარ საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

11 ჯამასპიშვილი ხატია საერთაშორისო ბიზნესი 05.08.2019 

1 აფრასიძე დავითი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

2 ბაბუნაშვილი თამარი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

3 ბადაგაძე სალომე ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

4 ბარათაშვილი ლიზა ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

5 ბარბაქაძე ვიქტორია ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

6 ბაწაშვილი ნინო ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

7 ბესელია თინათინ ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

8 გედენიძე ანდი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

9 გელაჭეიშვილი მირანდა ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

10 გუბელაძე მარიამ ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

11 დეისაძე თამარი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

12 ზაალიშვილი ლაშა ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

13 ზოიძე ირაკლი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 



14 თოროსიან ეთერი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

15 იმერლიშვილი ლაშა ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

16 კალანდაძე ვალერი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

17 კარაპეტიანი ქრისტინე ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

18 კაშია ნინო ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

19 კოჟორიძე ილია ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

20 ლაკირბაია საბა ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

21 ლომაია ანანო ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

22 მაზმიშვილი მარიამი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

23 მაისურაძე გიორგი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

24 მურვანიძე თამარი ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

25 პარუნაშვილი მაია ფინანსები და საბანკო საქმე 06.08.2019 

1 სანიკიძე მარიამ ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

2 სეფიაშვილი გოდერძი ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

3 ფირცხალაიშვილი ირა ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

4 ყიფიანი ლევან ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

5 შავგულიძე ზურაბი ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

6 შაშვიაშვილი გვანცა ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

7 შენგელია ვახტანგ ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

8 ძნელაძე ტონიტო ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

9 ხაჯიშვილი ლიანა ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

10 ხვიჩია ია ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 



11 ჯაჯაია თია ფინანსები და საბანკო საქმე 07.08.2019 

1 ავსაჯანიშვილი მარიამ მენეჯმენტი 07.08.2019 

2 ასპანიძე თამარი მენეჯმენტი 07.08.2019 

3 ბარბარიანი გიორგი მენეჯმენტი 07.08.2019 

4 ბერიკაშვილი თამარ მენეჯმენტი 07.08.2019 

5 ბლიაძე დავით მენეჯმენტი 07.08.2019 

6 ბუაჩიძე მარიამ მენეჯმენტი 07.08.2019 

7 გაბათაშვილი დემეტრე მენეჯმენტი 07.08.2019 

8 გიგიაშვილი მარი მენეჯმენტი 07.08.2019 

9 გოგოლაძე ანი მენეჯმენტი 07.08.2019 

10 გოგსაძე ნინო მენეჯმენტი 07.08.2019 

11 გუგუჩია ნათია მენეჯმენტი 07.08.2019 

12 დარჩიაშვილი მარიამი მენეჯმენტი 07.08.2019 

13 ენიპაპაშვილი თეონა მენეჯმენტი 07.08.2019 

14 ვარდანიძე ონისე მენეჯმენტი 07.08.2019 

1 ვარდიაშვილი ნინო მენეჯმენტი 08.08.2019 

2 თოშხუა ლევან მენეჯმენტი 08.08.2019 

3 კაკრიაშვილი მამული მენეჯმენტი 08.08.2019 

4 კანდელაკი მერი მენეჯმენტი 08.08.2019 

5 კირკიტაძე სალომე მენეჯმენტი 08.08.2019 

6 ლაშქარაშვილი იზოლდა მენეჯმენტი 08.08.2019 

7 ლაშხია მარიამ მენეჯმენტი 08.08.2019 



8 ლელაშვილი ნათია მენეჯმენტი 08.08.2019 

9 ლურსმანაშვილი ელენე მენეჯმენტი 08.08.2019 

10 მაისურაძე მარიამი მენეჯმენტი 08.08.2019 

11 მაკასარაშვილი მიხეილ მენეჯმენტი 08.08.2019 

12 მამულაშვილი ლაშა მენეჯმენტი 08.08.2019 

13 მაღრაძე მარიამი მენეჯმენტი 08.08.2019 

14 მუსელიანი სოფიო მენეჯმენტი 08.08.2019 

15 რუხაძე თამარი მენეჯმენტი 08.08.2019 

16 სმოევი ზოია მენეჯმენტი 08.08.2019 

17 სუარიძე დავითი მენეჯმენტი 08.08.2019 

18 ტეფნაძე თამარ მენეჯმენტი 08.08.2019 

19 ჩხეიძე ანა მენეჯმენტი 08.08.2019 

20 ხოხონიშვილი ლაშა მენეჯმენტი 08.08.2019 

1 ასპანიძე თეონა საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

2 ბაკურაძე სალომე საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

3 ბანცაძე ზურაბ საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

4 ბერიანიძე თათია საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

5 გახოკიძე ნიკო საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

6 გვარუციძე მარიამ საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

7 გოდერძიშვილი შოთა საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

8 გულაღაშვილი ნათია საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

9 ელერდაშვილი მარიამი საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 



10 ელიაური ივანე საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

11 ვენჯელაშვილი გვანცა საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

12 თათულაშვილი ნათია საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

13 თარალაშვილი ანნა საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

14 იაკობიშვილი ანა საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

15 ლაფაჩი მარიამ საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

16 ნებიერიძე მერი საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

17 ნუცუბიძე თათია საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

18 ოკუჯავა მაიკო საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

19 ორაგველიძე ნინო საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

20 პაპიძე ვერიკო საბუღალტრო აღრიცხვა 09.08.2019 

1 სარდლიშვილი მარიამი საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

2 საჯაია ლევან საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

3 ფხაჭიაშვილი მარიამ საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

4 ქაშიბაძე ანა საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

5 ქველაძე ქეთევან საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

6 ყვავილაშვილი მარიამი საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

7 შაინიძე ჯაბა საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

8 შუბითიძე ნინო საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

9 შუბითიძე შოთა საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

10 ცხვიტავა ლელა საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

11 ჭანუყვაძე ნონა საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ჭუმბაძე თამარ საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

13 ხაჯიბეგოვი ირინა საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

14 ხიდეშელი ნანა საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

15 ხმალაძე ნინო საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

16 ჯაოშვილი ირაკლი საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 

17 ჯოხაძე მარიამ საბუღალტრო აღრიცხვა 10.08.2019 


