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N გვარი მიმართულება , პროგრამა დასაბეგრი

1 გოგილაშვილი მაკა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 400

2 ადეიშვილი  სალომე გენდერის კვლევა 400

3 გოცაძე  გენრიეტა დემოგრაფია და მოსახელობის გეოგრაფია 400

4 ადამია  თორნიკე დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 300

5 სახვაძე  ბექა დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 300

6 შანიძე  დაჩი ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 400

7 გონგაძე თამარ კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 400

8 ტაბატაძე  ნიკოლოზი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 300

9 ზარანდია  ნინო მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 300

10 წერეთელი  გიორგი ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 300

11 ჩერქეზიშვილი  ნინო ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 300

12 გულიაშვილი  მარიამ პოლიტიკის მეცნიერება 400

13 გელაშვილი  თამარ საზოგადოებრივი გეოგრაფია 400

14 გოგოჭური  მარიამი სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 400

15 ლალიაშვილი  იზაბელა სოციალური მუშაობა 400

16 ლიკლიკაძე  მარიამი სოციოლოგია 300

17 პაპიაშვილი  ანა სოციოლოგია 300

18 ჯიბუტი  მარიამ სოციოლოგია 300

N გვარი მიმართულება , პროგრამა დასაბეგრი

1  ცარციძე ხატია მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 695

2 კობიაშვილი ბადრი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 695

3 მელაძე თამარ პოლიტიკის მეცნიერება 695

4 სიჭინავა ტატიანა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 695

5 ჯაიანი მარიამ სოციოლოგია 695

6 მახარაძე სოფიო მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 695

7 მხითაროვა მარიამ მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 695

8 ლობჟანიძე ნანა ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 695

9 ასათიანი ანა სოციოლოგია 695

10 ჯინჭველეიშვილი ქრისტინე დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 695

11 მაჭარაშვილი მარი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 695

12 ხატიაშვილი სალომე მედია და ახალი ტექნოლოგიები 555

13 ჩხვიმიანი ხატია პოლიტიკის მეცნიერება 555

14 ვარამაშვილი უჩა ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 555

15 ირემაძე ტარიელ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 555

16 მეგრელიშვილი ოლიკო სოციოლოგია 555
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17 მძინარაშვილი ბონდო მედია და ახალი ტექნოლოგიები 555

18 ქობულაძე ლანა ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 555

19 მოდებაძე ანანო კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 555

20 ვაშაკიძე  იზა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 555

21 დავითულიანი ლანა კულტურის და მედიის სოციოლოგია 555

22 მამადაშვილი თამარ ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 555

23 გელაშვილი სოფიკო დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 555

24 ბიგვავა ნანა სოციოლოგია 455

25 ცხადაძე ნანი სოციოლოგია 455

26 ჩახუნაშვილი ლაშა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 455

27 გოგიჩაძე კესო სოციოლოგია 455

28 მაღლაკელიძე ნანა მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 455

29 გოგლიჩიძე ელენე ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 455

30 ჩოქური ქეთი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 455

31 ზარიძე ნინო მედია და ახალი ტექნოლოგიები 455

32 ბურჯალიანი გიორგი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 455

33 ჭანტურია გიორგი ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 455

34 კაჭახიძე ნუცი ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 455

35 ლატარია ლელა ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 600

36 ქაფიანიძე  გვანცა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 455

37 ბაშარული ნინო ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 455

38 ლომთათიძე სალომე დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 455

39 ტიკურიშვილი ლია სოციალური მუშაობა 455

40 ბლიაძე ლანა ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 455

41 ჩუბინიძე ანი ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 455

42 რაზმაძე თამარი პოლიტიკის მეცნიერება 429

43 გულუხაიძე ნინო ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 455

44 მელაშვილი თეონა სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 455

45 სამხარაძე ხატია მედია და ახალი ტექნოლოგიები 455

46 ოდიშარია ქეთევან სოციოლოგია 455

47 სამხარაძე თამარ დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 455

48 ბიწაძე ლიკა სოციოლოგია 422

49 კვაცაშვილი ნინო დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 422

50 ლობჯანიძე გოგა პოლიტიკის მეცნიერება 422

51 სალუქვაძე ფატი მედია და ახალი დექნოლოგიები 422

52 დავითაძე ინდირა მედია და ახალი დექნოლოგიები 422

53 სხირტლაძე მარიამ სოციალური მუშაობა 422

54 ლაღაძე მარიამი პოლიტიკის მეცნიერება 422

55 ღურწკაია გურანდა პოლიტიკის მეცნიერება 422

56 ტყემალაძე მარიტა ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 422

57 დვალიშვილი გიორგი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 422


