
2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის  

 გრაფიკი 

N სამაგისტრო პროგრამა- 

ხელმძღვანელი 

კომისიის შემადგენლობა მაგისტრანტი 

(გვარი, სახელი) 

ჩატარების 

რიცხვი დრო 

აპრობაცია 

ჩატარების 

ადგილი 

ჩატარების 

რიცხვი დრო 

დაცვა 

ჩატარების 

ადგილი 

1 პოლიტიკის მეცნიერება- 

მალხაზ მაცაბერიძე 

1.ალექსანდრე კუხიანიძე 
–  თავმჯდომარე 
2.მალხაზ მაცაბერიძე 

3.სალომე დუნდუა-

მდივანი 

4.ზვიად აბაშიძე 

  5. ავთანდილ ტუკვაძე 

1. აბულაძე გვანცა 

2. არობელიძე გიორგი 

3. ბერიძე გიორგი 

4. გოგოჩიშვილი ანა 

5. დვალიშვილი თედო 

6. კვარაცხელია ელენე 

7. ლაფერიშვილი 

თეონა 

8. მაისურაძე ნინო 

9. სოფრომაძე გიორგი 

ჟირონ 

10. ქაფიანიძე გიორგი 

11. ჩიტიშვილი ელენე 

12. ცომაია მერაბი 

13. ჭილავა ხატია 

 

18.06.2018 

11:00 

IV კორპუსი 

N207 

23.07.2018 

11:00 

IV კორპუსი 

N207 

2 სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო ადმინისტრირება 

– ნანა მაჭარაშვილი 

1. ალექსანდრე კუხიანიძე 

–  თავმჯდომარე 

2.სალომე დუნდუა  

3.თამარ ქარაია - მდივანი 

4.ზვიად აბაშიძე 

5. არჩილ ჟორჟოლიანი 

 

1. აბაშიძე სოფიკო 

2. ავალიანი ქრისტინა 

3. ანდრონიკაშვილი 

მირანდა 

4. ბარბაქაძე ანა 

5. ბასილაშვილი 

ჯულიეტა 

6. ბაღდავაძე რომან 

7. ზანგურაშვილი 

მარიამ 

8. თოთლაძე გვანცა 

9. კეკენაძე ნათია 

10. სამხარაძე ნათია 

11. სივსივაძე გვანცა 

22.06.2018 

12:00 

 

II კორპუსი 

N336 

26.07.2018 

12:00 

II კორპუსი 

N336 



12. ტაბატაძე 

ნიკოლოზი 

13. ღაჭავა მარიამ 

14. ჭანტურია ხატია 

15. ჭრიკიშვილი თამთა 

16. ხეცურიანი ვაჟა 

3 დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა – ეკა აკობია 

1. ზურაბ დავითაშვილი - 

თავმჯდომარე 

2. ეკა აკობია  - მდივანი 
3. ფიქრია ასანიშვილი 
4. სოფო პეტრიაშვილი 

  5. თორნიკე თურმანიძე 

1. აბრამიშვილი ივანე 

2. ბერიძე თინათინ 

3. ბოხუა მარიამ 

4. გახელაძე ირინე 

5. გეწაძე ნინო 

6. გოგი სვანიძე 

რუსუდან 

7. თორდია თამაზი 

8. იაკაშვილი ნინო 

9. კალანდაძე გივი 

10. კევლიშვილი 

ერეკლე 

11. კილასონია ირმა 

12. მახათაძე ეკატერინე 

13. რჩეულიშვილი 

მირიან 

14. სინჯარაძე ნინო 

15. შაფაქიძე შოთა 

16. შვანგირაძე ნელი 

17. შვანგირაძე ცირა 

18. ხუროშვილი 

მარიამი 

23.06.2018 

11:00 

IV კორპუსი 

N207 

28.07.2018 

11:00 

IV კორპუსი 

N207 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები – 

ზურაბ დავითაშვილი 

1.ზურაბ დავითაშვილი -

თავმჯდომარე 

2.ფიქრია 

ასანიშვილი - 

მდივანი 
3.დავით მაცაბერიძე 
4.ირაკლი ჩახაიძე 

5.ნინო ჩიქოვანი 

1. კარაპეტიანი არტურ 

2. ლეჟავა ირაკლი 

3. მიქელაძე იმედა 

4. ოკუჯავა ეკატერინე 

5. ქენქაძე შანშე 

6. ძიძიგური ნინო 

22.06.2018 

11:00 

IV კორპუსი 

N207 

27.07.2018 

11:00 

IV კორპუსი 

N207 

 

 

 

 

 



5 მასობრივი კომუნიკაციისა 

და მედიის კვლევები – 

მანანა შამილიშვილი 

მარი წერეთელი 

1.მარი წერეთელი -

თავმჯდომარე 

2.მანანა შამილიშვილი 

3.ნათია კუპრაშვილი 

4.ნინო ჭალაგანიძე 

5. მაია ტორაძე - მდივანი 

1. ასანიძე მარიანა 

2. გელაშვილი ანა 

3. გოგბერაშვილი 

გიორგი 

4. გოგოლაძე თეონა 

5. გოგრიჭიანი ხატია 

6. გურჯიძე ანუკი 

7. მუკბანიანი მილანა 

8. შანთაძე ირაკლი 

9. ჩუბინიძე დარიკო 

10. ჩხაიძე თამთა 

11. ჭანტურიძე მაია 

 

21.06.2018 

11:00 

VI კორპუსი 

N303 

26.07.2018 

11:00 

VI კორპუსი N 

303 

6 მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები - ხათუნა 

მაისაშვილი 

რევაზ ჭიჭინაძე 

 

1.ხათუნა მაისაშვილი - 

თავმჯდომარე 

2. ხათუნა კაჭარავა - 

მდივანი 

3. ნინო ჭალაგანიძე 

4. ნათია კუპრაშვილი 

  5. რევაზ ჭიჭინაძე 

 

 

1. ბალიევა ნათია 

2. ბუთხუზი ნათია 

3. გიგაური ნინო 

4. დგებუაძე ბექა 

5. კაპანაძე ქეთევან 

6. კობიაშვილი სალომე 

7. მდივანი ლეილა 

8. ნეფარიძე სალომე 

9. საბაშვილი ლევან 

10. ღლიღვაშვილი 

თამარ 

11. ჩაგანავა თამარ 

12. ჩაჩხიანი იოსები 

13. ჯოლია სალომე 

 

 

22.06.2018 

10:00 

 

 

 

VI კორპუსი 

N208 

 

28.07.2018 

10:00 

VI კორპუსი 

N107 

7 საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია – გიორგი 

გოგსაძე 

1.გიორგი გოგსაძე 

– თავმჯდომარე 

2 ნინო პავლიაშვილი 

– მდივანი 

3. იოსებ სალუქვაძე 

4.ვალერიან მელიქიძე 

5.გიორგი კვინიკაძე 

 

1. ბარჯაძე ქეთევან 

2. ბაღათურია ედიშერი 

3. ბებიაშვილი თორნიკე 

4. ბეროშვილი სალომე 

5. გადაბაძე თამარ 

6. ვეფხვაძე ირინა 

7. თედორაძე დარეჯან 

8. ივანიშვილი ანნა 

20.06.2018 

11:00 

IV კორპუსი 

N213 

5/6.07.2018 

11:00 

 

 

IV კორპუსი 

NN213 



9. კეწელაშვილი მაკა 

10. კურდღელია ელენე 

11. მოდებაძე ლევან 

12. ნემსიწვერიძე ნიკა 

13. სამადაშვილი 

სოფიკო 

14. ჩახნაშვილი ზვიად 

15. ხომერიკი აკაკი 

 

8 დემოგრაფია და 

მოსახლეობის 

გეოგრაფია - ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

1.ვაჟა 

ლორთქიფანიძე - 

თავმჯდომარე 

2. ანზორ სახვაძე - 

მდივანი 

3. გიორგი კვინიკაძე 
4. დავით სიჭინავა 
5. ია იაშვილი 

1. ბაღიაშვილი თამარ  

2. გაბელია მონიკა 

 

19.06.2018 

12:00 

IV კორპუსი 

N213 
24.07.2018 

12:00 

IV კორპუსი N213 

9 ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი) – 

ფიქრია ასანიშვილი 

1.ფიქრია ასანიშვილი – 

თავმჯდომარე 

2.თორნიკე თურმანიძე 

3.გიორგი ხელაშვილი 
4.ლია წულაძე - მდივანი 
5.ზურაბ დავითაშვილი 

 

1. ანთაძე ქეთევან 

2. ბიბილაშვილი ლაშა 

3. გოგოლაძე თინათინ 

4. მაისურაძე ნინო 

5. მელიქსეტიანი ჰასმიკ 

6. ცხვარიაშვილი 

სოფიო 

20.06.2018 

12:00 

IV კორპუსი 

N207 

24.07.2018 

12:00 

IV კორპუსი 

N207 

10 ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება – 

ნოდარ ბელაქანია 

1.ნოდარ ბელქანია- 

თავმჯდომარე 
2.რევაზ ჯორბენაძე - 
მდივანი 

3.ამირან ბერძენიშვილი 

4. დალი ოსეფაშვილი 

5. ნოდარ სარჯველაძე 

1. მჭედლიშვილი 

მარიამ 

2. ნახუცრიშვილი ნინო 

 

20.06.2018 

17:00 

 

I კორპუსი N318 25.07.2018 

17:00 

I კორპუსი  

N 318 

11 სოციოლოგია - იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. ამირან ბერძენიშვილი 

3. ლია წულაძე 

4. ლელა გაფრინდაშვილი 

5. მარინა ბურძენიძე 

1. ბეგაშვილი სოფიკო 

2. გოგორიშვილი 

ნოდარ 

3. დარსაველიძე საბა 

4. თაბაგარი თამარ 

5. კვირკელია ქეთევან 

20.06.2018 

10:00 

IV კორპუსი 

N309 

25.07.2018 

10:00 

IV კორპუსი 

N309 



(მდივანი) 

 

 

6. კონცელიძე ოსიკო 

7. მამაგულაშვილი 

თამარ 

8. მაღრაძე თეონა 

9. მეჭურჭლიშვილი 

თამარი 

10. მჭედლიშვილი 

ქეთევან 

11. ქარჩილაძე ნათია 

12. ჩოჩნიძე გიგა 

13. ჭიჭინაძე თამთა 

12 სოციალური მუშაობა – 

იაგო კაჭკაჭიშვილი 

1. ნინო შატბერაშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. თამარ მახარაძე 

3. სალომე ნამიჭეიშვილი 

(მდივანი) 

4. ზურაბ ტატანაშვილი 

5. გიორგი წოწკოლაური 

 

1. ასათიანი თინათინ 

2. დავითულიანი 

მარიამი 

3. კუპატაძე თეონა 

4. მარტაშვილი ელენე 

5. მაცაბერიძე სალომე 

6. მჭედლიშვილი ნინო 

7. ნებიერიძე ეთერი 

8. ფეტვიაშვილი ხათუნა 

9. ხუჭუა ლანა 

10. ჯიოშვილი სალომე 

11. ჯღარკავა ნინო 

 

 

22.06.2018 

10:00 

IV კორპუსი 

N 314 

27.07.2018 

10:00 

IV კორპუსი 

N 314 

13 კულტურისა და მედიის 

სოციოლოგია - 

ლია წულაძე 

1. ლია წულაძე - 

თავმჯდომარე 

2. ამირან ბერძენიშვლი 

3. მარინა ბურძენიძე - 

მდივანი 

4. კახა ქეცბაია 

5.ფლორა ესებუა 

 

1. აბრამაშვილი დიანა 

2. ლემონჯავა ანი 

3. მორგოშია მარიამ 

4. ხოფერია მარიამ 

18.06.2018 

11:00 

II კორპუსი 

N163 

23.07.2018 

11:00 

II კორპუსი 

N163 

14 კონფლიქტების ანალიზი 

და მართვა – 

გუგული მაღრაძე 

1.გუგული მაღრაძე 

თავმჯდომარე 

2. რევაზ ჯორბენაძე  

1. ანანეიშვილი გურამი 

2. ბეკურაშვილი მარიამ 

3. გიორგაძე სალომე 

19.06.2018 

12:00 

II კორპუსი 

N 240 

24.07.2018 

12:00 

II კორპუსი 

N 240 



3. ზურაბ აბაშიძე 

4. ვახტანგ მაისაია 

5. მარეხ დევიძე - მდივანი 

 

4. გობოზაშვილი თამთა 

5. იჩქითი თინათინ 

6. კაკაშვილი ლაშა 

7. მარღანია ლია 

8. მესხი ანა 

9. მეტრეველი სოფიკო 

10. მიქაძე მირანდა 

11. ჩხოტუა ზურაბ 

12. ჯავახიშვილი 

თინათინ 

13. ჯოლოხავა ბერდია 

15 გენდერის კვლევა - 

თამარ საბედაშვილი 

1.თამარ საბედაშვილი - 

თავმჯდომარე 

2.ნარგიზა არჯევანიძე - 

მდივანი 

3. ლია წულაძე 

4. ქეთევან ჩხეიძე 

5. მაია ბარქაია 

1. გოგბერაშვილი ანი 

2. კვინიკაძე გვანცა 

21.06.2018 

12:00 

II 

კორპუსი 

N 336 

27.07.2018 

12:00 

II 

კორპუსი 

N 336 

16 ევროპული ინტეგრაცია 

და შრომითი 

ურთიერთობები 

– იაგო კაჭკაჭიშვილი 

მარინა კვაჭაძე 

კახა შენგელია 

1. მარინა მუსხელიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

3. ბაქარ ბერეკაშვილი (ქაუ) 

4. ქეთევან ჯინჭარაძე (ქაუ) – 

მდივანი 

5.იოსებ 

ბერიკაშვილი  (კავკასიის 

უნივერსიტეტი) 

6. მაია გონაშვილი 

(კავკასიის უნივერსიტეტი) 

1. გაგუა მირანდა 

2. ზვიადაძე ქეთევან 

3. იაკობიძე მარიამ 

4. კენკებაშვილი თეონა 

5. მჭედლიშვილი 

მარიამ 

6. სულავა ირაკლი 

7. ჭაბაშვილი ანა 

21.06.2018 

10:00 

ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

N 105 

26.07.2018 

10:00 

ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

N 105 

 


