2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობა,
ჩატარების დრო და ადგილი
გრაფიკი
N
1.

2.

სამაგისტრო პროგრამა –
ხელმძღვანელი
პოლიტიკის მეცნიერება –
მალხაზ მაცაბერიძე

სახელმწიფო მართვა და
საჯარო პოლიტიკა –
ალექსანდრე კუხიანიძე

კომისიის შემადგენლობა
1. მალხაზ მაცაბერიძე
2. ალექსანდრე კუხიანიძე
3. სალომე დუნდუა –
თავმჯდომარე
4. ზვიად აბაშიძე
5. თამარ ქარაია – მდივანი

1. ალექსანდრე კუხიანიძე თავმჯდომარე
2. თამარ ქარაია - მდივანი
3. დავით მაცაბერიძე
4. ზვიად აბაშიძე
5. ეკა დარბაიძე

მაგისტრანტი
1. ავალიშვილი ირაკლი
2. ბარდაძე სოფიკო
3. ბიბილაშვილი ბადრი
4. კაკაშვილი ლაშა
5.კასრაძე ნანა
6. კობალაძე ზურიკო
7. ლაღაძე მარიამი
8. ლობჯანიძე გოგა
9. მელაძე თამარ
10. მოდებაძე გვანცა
11. რაზმაძე თამარი
12. სადუნიშვილი აკაკი
13. ქაფიანიძე გიორგი
14. ჩხვიმიანი ხატია
15. ჭოლაძე ჯენი
16. ხვედელიძე ლანა
17. ჯიქია ანრი
1. ბარამიძე ირაკლი
2. დავითაშვილი
თორნიკე
3. თოიძე თამთა
4. მამფორია გურამ
5. მაღედანი თინათინ
6. მელაშვილი თეონა
7. ნიკოლაშვილი
მარიამი
8. სანაია ნატო
9. ქარუმაშვილი
კლეოპატრა
10. ქენქაძე ნიკოლოზ

ჩატარების
რიცხვი დრო
აპრობაცია

ჩატარების
ადგილი

ჩატარების
რიცხვი დრო
დაცვა

ჩატარების
ადგილი

27.06.2019
10:00

6/303

25–26.07.2019
10:00

6/303

28.06.201910:00

1/321

31.07.2019
10:00

1/321

11. ხეთაგური ელენე
12. ხეცურიანი ვაჟა
13. ხიდეშელი გიორგი
3.

4.

5.

დიპლომატია და
საერთაშორისო პოლიტიკა
– ეკა აკობია

ნაციონალიზმისა და
ეთნიკურობის კვლევები –
ზურაბ დავითაშვილი

მასობრივი კომუნიკაციის
და მედიის კვლევები –
მანანა შამილიშვილი
მარი წერეთელი

1. ზურაბ დავითაშვილი თავმჯდომარე
2. ეკა აკობია - მდივანი
3. ფიქრია ასანიშვილი,
4. სოფო პეტრიაშვილი
5. თორნიკე თურმანიძე

1. ადამაშვილი ბექა
2. დავითაშვილი ნატო
3. დიდავა მარი
4. თანდაშვილი გიორგი
5. თოდუა სოსო
6. კალანდაძე გივი
7. კვინტრაძე ზურაბ
8. მელაშვილი გიორგი
9. სამხარაძე თამარ
10. ფხოველიშვილი ეკა
11. შიოლაშვილი იოსებ
12. ხაჩიძე ნიკოლოზი
13. ჯავახიშვილი რატი

1. ზურაბ დავითაშვილი თავმჯდომარე
2. ფიქრია ასანიშვილი - მდივანი
3. დავით მაცაბერიძე
4. ირაკლი ჩახაიძე
5. ნინო ჩიქოვანი

1. კოღუა თამთა
2. ლატარია ლელა
3. ლობჟანიძე ნანა
4. ჩუბინიძე ანი

1. მანანა შამილიშვილი
2. მარი წერეთელი თავმჯდომარე
3. მაია ტორაძე – მდივანი
4. ხათუნა მაისაშვილი
5. ნინო ჭალაგანიძე

1 გობეჯიშვილი ნანა
2. გორგოძე ქეთი
3. დვალიშვილი გიორგი
4. ივანიძე სოფიო
5. კობიაშვილი ბადრი
6. კუპრეიშვილი თამაზი
7. მამისეიშვილი დეა
8. მაღლაკელიძე ნანა
9. მაჭარაშვილი მარი
10. მახარაძე სოფიო
11. მჭედლიშვილი ივანე
12. მხითაროვა მარიამ
13. პავლიაშვილი
გიორგი
14. როხვაძე მარიამ

29.06.2019
10:00

4/207

27.07.2019
10:00

4.207

1.07.2019
11:00

4/207

26.07.2019
11:00

4/207

01.07.2019
11:00

6/303

29–30.07.2019
11:00

6/303

15. ცარციძე ხატია
16. ხურცილავა ნათია
6.

7.

8.

საზოგადოებრივი
გეოგრაფია –
გიორგი გოგსაძე

1. გიორგი გოგსაძე –
თავმჯდომარე
2. ნინო პავლიაშვილი – მდივანი
3. გიორგი კვინიკაძე,
4. ვალერიან მელიქიძე
5. ია იაშვილი

1. ბერიანიძე
ალექსანდრე
2. გამყრელიძე ნანა
3. გიორგიძე გირშელი
4. გოგინავა დემურ
5. გოგიშვილი ვენერა
6. ედიბერიძე მარიამი
7. ვაშაკიძე იზა
8. კვარაცხელია დავით
9. მაზმიშვილი თამარი
10. მაისურაძე თეონა
11. ნიკოლოზიანი
დავით
12. სადიკოვი გამიდ
13. სადრაძე ელიზბარ
14. სიჭინავა ტატიანა
15. ტყებუჩავა მარიამიბოჟენა
16. ქაფიანიძე გვანცა
17. ჩახუნაშვილი ლაშა

ევრაზიისა და კავკასიის
კვლევები
(ინგლისურენოვანი) –
ფიქრია ასანიშვილი

1. ფიქრია ასანიშვილი –
თავმჯდომარე
2. თორნიკე თურმანიძე
3. ზურაბ დავითაშვილი
4. ლია წულაძე - მდივანი
5. დავით მაცაბერიძე

1. გოგოლაძე თინათინ
2. დიკერსონ დენის
ბლეინ
3. ქვათაძე მარიამ
4. ხუციშვილი ქეთევან

ორგანიზაციის
განვითარება და
კონსულტირება –
ნოდარ ბელაქანია

1. ნოდარ ბელქანია თავმჯდომარე
2. რეზო ჯორბენაძე - მდივანი
3. ამირან ბერძენიშვილი
4. დალი ოსეფაშვილი
5. ნოდარ სარჯველაძე

1. ბაშარული ნინო
2. ბლიაძე ლანა
3. გელაძე გიორგი
4. გოგლიჩიძე ელენე
5. გულუხაიძე ნინო
6. ვარამაშვილი უჩა
7. კაჭახიძე ნუცი
8. კვარჭაია მარინე
9. კუსიანი სალომე

20.06.2019
11:00

4/213

14–15.07.2019
11:00

4/213

26.06.2019
13:00

1/01

30.07.2019
12:00

1/01

26.06.2019
14:00

6/303

30- 31.07.2019
14:00

6/303

10. მამადაშვილი თამარ
11. მორჩილაძე ანა
12. ოქიტაშვილი მარიამ
13. სხირტლაძე ბექა
14. ტყემალაძე მარიტა
15. ფიფია ზვიადი
16. ქობულაძე ლანა
17. ქუშაშვილი სალომე
18. ჩილინგარაშვილი
მაკა
19. ჭანტურია გიგა
20. ჭელიძე ანა
21. ჭანტურია გიორგი
9.

10

11

12

სოციალური მუშაობა –
ნინო შატბერაშვილი

1. ნინო შატბერაშვილი თავმჯდომარე
2. თამარ მახარაძე
3. სალომე ნამიჭეიშვილი მდივანი
4. ზურაბ ტატანაშვილი
5. თენგიზ ვერულავა

1. ასლანიშვილი თეა
2. ბეგიაშვილი მარიამი
3. ბერია ანა
4. ბულაშვილი ნინო
5. დეკანოიძე გვანცა
6. კახელი თამაზი
7. სხირტლაძე მარიამ
8. ტიკურიშვილი ლია
9. წულუკიძე ივერი

კულტურისა და მედიის
სოციოლოგია –
ლია წულაძე,
ამირან ბერძენიშვილი

1. ლია წულაძე – თავმჯდომარე
2. ამირან ბერძენიშვილი
3. მარინა ბურძენიძე – მდივანი
4. ფლორა ესებუა
5. კახა ქეცბაია

1. აჭაიძე მახარე
2. დავითულიანი ლანა

მედია და ახალი
ტექნოლოგიები –
ნანული ტალახაძე

1. ნანული ტალახაძე –
თავმჯდომარე
2. ხათუნა კაჭარავა - მდივანი
3. ნათია კუპრაშვილი
4. ნინო ჭალაგანიძე
5. რევაზ ჭიჭინაძე

1. გოგებაშვილი მაკა
2. დავითაძე ინდირა
3. ზარიძე ნინო
4. მძინარაშვილი ბონდო
5. სალუქვაძე ფატი
6. სამხარაძე ხატია
7.ხატიაშვილი სალომე

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი თავმჯდომარე

1. ასათიანი ანა
2. ბიწაძე ლიკა

სოციოლოგია –
იაგო კაჭკაჭიშვილი

1.07.2019
10:00

4/314

29.07.2019
10:00

26.06.2019
11:00

2/163

26.07.2019
11:00

27.06.2019
12:00

6/205

29.07.2019
11:00

6/205

26.06.2019
10:00

4/309

25–26.07.2019
10:00

4/309

4/314

2/163

13

14

15

კონფლიქტების ანალიზი
და მართვა –
გუგული მაღრაძე

გენდერის კვლევა

დემოგრაფია და
მოსახლეობის გეოგრაფია –
ვაჟა ლორთქიფანიძე

2. ამირან ბერძენიშვილი
3. ლია წულაძე
4. თეონა მატარაძე
5. მარინა ბურძენიძე - მდივანი

3. გოგიჩაძე კესო
4. თირქია ჯილდა
5. ლორთქიფანიძე ანა
6. მეგრელიშვილი
ოლიკო
7. მიქაუტაძე ნანა
8. ოდიშარია ქეთევან
9. ყალიჩავა თამარ
10. შარიფაშვილი თათია
11. ჩიხლაძე გიორგი
12. ცხადაძე ნანი
13. ჯაიანი მარიამ
14. ჯოლბორდი ანი

1. რევაზ ჯორბენაძე თავმჯდომარე
2. გუგული მაღრაძე
3. ზურაბ აბაშიძე
4. ვახტანგ მაისაია
5. მარეხ დევიძე - კომისიის
მდივანი

1. ირემაძე ტარიელ
2. მოდებაძე ანანო
3. სულავა ნათია
4. ტალიაშვილი სოფიკო
5. ფეიქრიშვილი დავით
6. ყრუაშვილი ლაშა
7. ხმალაძე ნატო

1. თეონა მატარაძეთავმჯდომარე
2. ნარგიზა არჯევანიძე მდივანი
3. ლელა გაფრინდაშვილი
4. სალომე ცოფურაშვილი
5. მაია ბარქაია

1. ცქიფურიშვილი ნინო

1. ვაჟა ლორთქიფანიძე –
თავმჯდომარე
2. ანზორ სახვაძე –მდივანი
3. თამარ დოლბაია
4. გიორგი გოგსაძე
5. ვალერიან მელიქიძე

1. ბაძგარაძე მარი
2. თევდორაშვილი ანნა
3. კვაცაშვილი ნინო
4. ლომთათიძე სალომე
5. ჭეხაშვილი ბექა

1.07.2019
14:00

2/240

29.07.2019
12:00

2/240

27.06.2019
13:00

2/336

30.07.2019
13:00

2/336

26.06.2019
12:00

4/213

25.07.2019
12:00

4/213

