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2019-2020 სასწავლო  წლის  შემოდგომის  სემესტრში  საბაკალავრო ნაშრომების საიტზე ატვირთვისა 

და დაცვის თარიღები 

  

 საბაკალავრო 

პროგრამა 

კომისიის 

შემადგენლობა 

ბაკალავრები 

(გვარი, სახელი) 

ჩატარების 

თარიღი, 

საათი 

ჩატარების 

ადგილი 

ნაშრომის 

საიტზე 

ატვირთვის 

ვადები 

1. პოლიტიკის 

მეცნიერება 
 
 
 
 
 
 

ალექსანდრე 

კუხიანიძე-

პროფესორი/კომისიის 

თავმჯდომარე/; 

თამარ ქარაია -

ასისტენტ 

პროფესორი/კომისიის 

მდივანი/  

ზვიად აბაშიძე- 

ასოცირებული 

პროფესორი;  

სალომე დუნდუა - 

ასოცირებული 

პროფესორი; 

ავთანდილ ტუკვძე- 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. აბულაძე ანა 

2. გამხიტაშვილი 

ნოდარ 

3. ირიციან სპარტაკ 

4. კობიაშვილი კობა 

5. მალანია გიორგი 

6. მიქელაძე ლევან 

7. ნაცვლიშვილი ლიზი 

8. ტოგონიძე ირაკლი 

9. უკლება სოსო 

10. ჩაჩუა ზურაბ 

11. ცქვიტაია დავით 

12. ჯაფარიძე გიორგი 

6 თებერვალი 

11:00სთ 

IVკორპუსი 

N207 

17იანვრიდან - 

24 იანვრის  

18:00სთ-მდე 

2. სოციოლოგია კახა ქეცბაია - 

ასოცირებული 

პროფესორი/კომისიის 

1. ურდულაშვილი ეკა 

2. ქვარცხავა თამარი 

3. ჯოლია სოფიკო 

6 თებერვალი 

11:00სთ 

IVკორპუსი 

N309 

17იანვრიდან - 

24 იანვრის  

18:00სთ-მდე 
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თავმჯდომარე/; 

შორენა თურქიაშვილი 

-ასისტენტ 

პროფესორი/კომისიის 

მდივანი/  

ამირან  ბერძენიშვილი 

-პროფესორი;  

ნინო დურგლიშვილი -

ასოცირებული 

პროფესორი; 

მარინა ბურძენიძე-

ასოცირებული 

პროფესორი 
3. სოციალური მუშაობა 

 
სალომე ნამიჭეიშვილი 

- ასოცირებული 

პროფესორი 

/კომისიის 

თავმჯდომარე/;  

ნელი აკობია -

მოწვეული პედაგოგი 

/კომისიის მდივანი/ 

თამარ მახარაძე -

ასოცირებული 

პროფესორი; 

 ნინო შატბერაშვილი -

ასოცირებული 

პროფესორი;  

თეონა მატარაძე - 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1. ბეშკენაძე თამარ 

2. თხელიძე ანელი 

3. კაციტაძე თამთა 

4. მაძღარაშვილი 

გიორგი 

5. ტაბუცაძე ანა 

6. ჯეირანაშვილი 

ლიზი 

6 თებერვალი 

11:00სთ 

IVკორპუსი 

N314 

17იანვრიდან - 

24 იანვრის  

18:00სთ-მდე 
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4. ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია 

ნინო ჭალაგანიძე - 

ასოცირებული 

პროფესორი 

/კომისიის 

თავმჯდომარე/; 

ნანული ტალახაძე - 

ასოცირებული 

პროფესორი 

/კომისიის მდივანი/ 

მანანა შამილიშვილი - 

ასოცირებული 

პროფესორი;  

ნათია კუპრაშვილი - 

ასოცირებული 

პროფესორი; 

 ხათუნა მაისაშვილი-

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

1. ბოჭოიძე სესილი 

2. გაბრიაძე ქეთევან 

3. ზარანდია თამუნა 

4. კობაიძე ელენე 

5. მღებრიშვილი ანი 

6. ნიკურაძე ედუარდ 

7. ნოზაძე თეონა 

8. სირაძე მარიამ 

9. ტუხაშვილი სოფიო 

10. ფხოველიშვილი 

ნინო 

 

11. მამედოვი რავილ 

 

7 თებერვალი 

11:00სთ 

VI კორპუსი 

N 303 

17იანვრიდან - 

24 იანვრის  

18:00სთ-მდე 

5. საერთაშორისო 

ურთიერთობები 
ზურაბ დავითაშვილი - 

პროფესორი 

/კომისიის 

თავმჯდომარე / ; 

ფიქრია ასანიშვილი - 

ასოცირებული 

პროფესორი 

/კომისიის მდივანი/;  

დავით მაცაბერიძე - 

ასისტენტ პროფესორი 

1. თურქაძე შალვა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაცვის 

გარეშე 

 17იანვრიდან - 

24 იანვრის  

18:00სთ-მდე 
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6. 
 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
გიორგი გოგსაძე - 

პროფესორი 

/კომისიის 

თავმჯდომარე / ; 

 ნინო პავლიაშვილი -

ასოცირებული 

პროფესორი/კომისიის 

მდივანი /  

იოსებ სალუქვაძე -

პროფესორი; 

 ვალერიან  მელიქიძე 

-ასოცირებული 

პროფესორი; 

თამარ დოლბაია - 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1.კაშია ქრისტინე 

2. კომახიძე ლოლა 

3. მესხიშვილი ზურაბი 

4. ჩინჩალაძე ლაშა 

დაცვის 

გარეშე 

 17იანვრიდან - 

24 იანვრის  

18:00სთ-მდე 

 


