
1 
 

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის 

გრაფიკი 

 

 

N 

 

 

საბაკალავრო  პროგრამა 

 

 

კომისიის შემადგენლობა 

 

 

ჩატარების 

თარიღი, საათი  

 

 

ჩატარების 

ადგილი 

საბაკალვრო 

ნაშრომის საიტზე 

ატვირთვის თარიღი 

და საათი 
(https://tsu.ge/ge/facultie
s/social/hccla0ixc_oh_tgp/
bachprog/idpy0l0dzmwkf9

er//).  
1 პოლიტიკის მეცნიერება  1.  ალექსანდრე კუხიანიძე -

პროფესორი-კომისიის 

თავმჯდომარე; 

2.  ზვიად აბაშიძე-ასოცირებული 

პროფესორი; 

3.  სალომე დუნდუა-

ასოცირებული პროფესორი; 

4.  ვალერიან დოლიძე-

ასისტენტ პროფესორი; 

5.  თამარ ქარაია-ასისტენტ 

პროფესორი-მდივანი; 

 

 

 

16,17, 18 

ივლისი 

 

10:00 

IV კორპუსი 

 

N 207 

25.06 -30.06 

18 საათამდე 

2 სოციოლოგია 1. მარინა ბურძენიძე - 

ასოცირებული 

პროფესორი-კომისიის 

თავმჯდომარე; 

2. ამირან ბერძენიშვილი- 

16, 17, 18 ივლისი 

 

10:00 

IV კორპუსი 

 

N 309 

25.06 -30.06 

18 საათამდე 
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პროფესორი; 

3. ნათელა დონაძე - 

ასოცირებული 

პროფესორი; 

4. კახა ქეცბაია - 

ასოცირებული  

5. შორენა თურქიაშვილი 

ასისტენტ პროფესორი -

კომისიის მდივანი; 

3 სოციალური მუშაობა 1. თამარ მახარაძე-

ასოცირებული 

პროფესორი-კომისიის 

თავმჯდომარე; 

2. ნინო შატბერაშვილი-

ასოცირებული 

პროფესორი; 

3. ზურაბ ტატანაშვილი; 

4. გიორგი წოწკოლაური; 

5. სალომე ნამიჭეიშვილი-

ასისტენტ პროფესორი-

მდივანი; 

 

19, 20 ივლისი 

 

10:00 

IV კორპუსი 

 

N 309 

25.06 -30.06 

18 საათამდე 

4 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

1. ნინო ჭალაგანიძე -

ასოცირებული პროფესორი-

კომისიის თავმჯდომარე; 

2. მარი წერეთელი-

ასოცირებული პროფესორი; 

3. მანანა შამილიშვილი--

18,19,20 ივლისი 

 

11:00 

VI კორპუსი 

 

N 303 

25.06 -30.06 

18 საათამდე 
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ასოცირებული პროფესორი; 

4. ხათუნა მაისაშვილი--

ასოცირებული პროფესორი; 

5. ნანული ტალახაძე -

ასოცირებული პროფესორი-

მდივანი; 

5 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია (ქართულ-

რუსულენოვანი) 

1. ნინო ჭალაგანიძე  -

ასოცირებული პროფესორი 

--კომისიის თავმჯდომარე; 

2. მარი წერეთელი-

ასოცირებული პროფესორი; 

3. მანანა შამილიშვილი-

ასოცირებული პროფესორი; 

4. ხათუნა მაისაშვილი-

ასოცირებული პროფესორი; 

5. ნანული ტალახაძე --

ასოცირებული პროფესორი-

მდივანი; 

18,19,20 ივლისი 

 

11:00 

VI კორპუსი 

 

N 303 

25.06 -30.06 

18 საათამდე 

6. საერთაშორისო ურთიერთობები  ნაშრომების შემფასებლები: 

1.ზურაბ დავითაშვილი - 

პროფესორი 

2.ფიქრია ასანიშვილი - 

ასოცირებული პროფესორი 

3.სოფიო პეტრიაშვილი - 

ასოცირებული პროფესორი 

4.ეკა აკობია - ასოცირებული 

პროფესორი 

5.თორნიკე თურმანიძე - 

ასოცირებული პროფესორი 

დაცვის გარეშე  25.06 -30.06 

18 საათამდე 
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6.ნიკოლოზ სამხარაძე - ასისტენტ 

პროფესორი 

7. დავით მაცაბერიძე - ასისტენტ 

პროფესორი 

8. სერგი კაპანაძე (მოწვეული 

ლექტორი) 

 

7 საზოგადოებრივი  გეოგრაფია 1. გიორგი გოგსაძე-

პროფესორი კომისიის 

თავმჯდომარე 

2. ვალერიან მელიქიძე-

ასოცირებული პრფესორი 

3. ნინო პავლიაშვილი - 

ასოცირებული პროფესორი 

4. ია იაშვილი - ასოცირებული 

პროფესორი 

5. გიორგი კვინიკაძე -

ასოცირებული პროფესორი 

3 ივლისი 

 

11:00 

IV კორპუსი 

 

N 213 

25.06 -29.06 

18 საათამდე 

 


