
N გვარი მიმართულება , პროგრამა დასაბეგრი

1 მარქარიანი ლიანა მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები 230

2 შავიშვილი ელენე მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები 230

3 ასათიანი გიორგი კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 230

4 ბასარია შოთა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 230

5 ბერია თამარ გენდერის კვლევა    460

6 კაკაჩია სალომე მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 460

7 ფანჩულიძე თამარი სოციოლოგია 460

8 ჩივაძე თორნიკე
პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, 

ეკონომიკა, საზოგადოება
460

9 ხიჯაკაძე მარიამ სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 460

10 ფუტკარაძე ინგა პოლიტიკის მეცნიერება 460

11 ბოლქვაძე მარად საზოგადოებრივი გეოგრაფია 460

12 ყანჩაველი ნიკოლოზი ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 230

13 კუტუბიძე გვანცა ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 230

14 ზუბაშვილი მარიამ მედია და ახალი ტექნოლოგიები 230

15 ქანთარია მონიკა მედია და ახალი ტექნოლოგიები 230

16 ქიმერიძე მარიამ დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 460

17 კვანტალიანი ეკა სოციალური მუშაობა 460

18 მამულაძე ნიკა დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა    460
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                                                                                                             მესამე  სემესტრი

N გვარი მიმართულება , პროგრამა დასაბეგრი

1 პაპიაშვილი ანა სოციოლოგია 750

2  ჯიბუტი მარიამ სოციოლოგია 750

3 დეისაძე ნანა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 750

4 გოგილაშვილი მაკა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 750

5   კეკელიანი გიორგი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 750

6  სიბაშვილი ნათია მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 646

7  ქარჩავა მარიამ მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 646

8 კაცაძე თამარი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 646

9  დევიძე გვანცა მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 646

10  ლიკლიკაძე მარიამი სოციოლოგია 750

11 მოსაშვილი გია დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 750

12 ჯავახიშვილი ლელა სოციოლოგია 646

13 გოცაძე გენრიეტა დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 646

14 კალანდაძე ქეთევან მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 646

15  სახეჩიძე ალექსანდრე კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 646

16 ბჟალავა  ვახტანგ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 646

17   ყიფიანი თამარ  სოციალური მუშაობა 646

18 უგულავა ნინო  სოციალური მუშაობა 646

19  დოლიძე ავთანდილ სოციოლოგია 550

20 გულიაშვილი მარიამ პოლიტიკის მეცნიერება 550

21  ელისაშვილი სალომე სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 550

მესამე სემესტრი



22 ტოხიშვილი  მაკა პოლიტიკის მეცნიერება 550

23  მირზაშვილი ნათია საზოგადოებრივი გეოგრაფია 550

24  ბაბუციძე ქეთევან კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 550

25  გელაშვილი სერგო პოლიტიკის მეცნიერება 550

26  ტატიშვილი მარიამი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 550

27  ადამია  თორნიკე დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 550

28  თოდრია ლია სოციოლოგია 550

29 კუკავა მარიამ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 550

30 კობაძე ზურაბ კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 550

31 ზოსიაშვილი ლევანი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 550

32 ხრიკული ივანე საზოგადოებრივი გეოგრაფია 550

33 სულავა მარიამ პოლიტიკის მეცნიერება 550

34 ქენქაძე დავითი ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 550

35 მამულაშვილი ლილი კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 550

36  შაყულაშვილი ანანო სოციოლოგია 550

37  გორდეზიანი ვახტანგ დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 550

38  გელაშვილი თამარ საზოგადოებრივი გეოგრაფია 550

39 მაღრაძე   გიორგი პოლიტიკის მეცნიერება 550

40  ოგბაიძე ელენე ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 500

41   გოგოჭური მარიამი სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 500

42  ცისკარიშვილი მარიამი კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 500

43 ბარბაქაძე ნინო პოლიტიკის მეცნიერება 500

44 ჩხიკვაძე ლია სოციოლოგია 500

45 ნადირაშვილი  მარიამ პოლიტიკის მეცნიერება 500



46 დალაქიშვილი მიხეილი კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 500

47  თინიკაშვილი ნინო სოციოლოგია 500

48 დვალიძე  თეონა სოციოლოგია 500

49  ახვლედიანი დაჩი კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 500


