
                               

 

 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის  

                                ხელმძღვანელის 25 დეკემბერი 2014 წლის  

№1007/02-04  ბრძანების   

დანართი №1  

 

# სახელი გვარი 

პირადი 

ნომერი 

მიმართულება და საგანმანათლებლო პროგრამა 

დაფინანსება 

საშემოსავლოს 

გათვალისწინებით   

III სემესტრი  
სოციოლოგია 

1 სალუქვაძე ნინო 
 

ინფორმაციული საზოგადოება 937 

2 სიკინჭალაშვილი ნუნუ 
 

ინფორმაციული საზოგადოება 455,66 

3 ჩხაიძე ნინო 
 

სოციოლოგია 937 

4 ცაგარელი ალექსანდრე 
 

სოციოლოგია 455,66 

5 ალიაშვილი ნათია 
 

სოციალური მუშაობა 851,07 

6 არუნაშვილი ლიკა 
 

სოციალური მუშაობა 851,07 

                     საზოგადოებრივი გეოგრაფია   

7 დავლიანიძე ნატალია 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 618,96 

8 სინაურიძე  ვანდა 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 618,96 

9 სიდამონიძე დავით 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 618,96 

         საერთაშორისო ურთიერთობები 

10 ანუშიძე ანა 
 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 937 

11 გორგაძე ლევანი 
 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 937 

12 მსხალაია მარიამი 
 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 937 

   პოლიტიკის მეცნიერება 

13 ვახტანგიშვილი გიორგი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 937 

14 თამაზაშვილი მედეა 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 182,49 

15 მერმანიშვილი ხატია 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 703 

16 სულხანიშვილი თამუნა 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 703 

17 ქავთარაძე ნათია 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 182,47 

18 გავაშელიშვილი სოფიო 
 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 937 

19 ვანიშვილი დავით 
 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 703 

20 ისაკაძე ნინიკო 
 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 703 

21 კალმახელიძე თინათინ 
 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 182,47 

22 ძულიაშვილი მანანა 
 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 182,47 

 

 

 

ჟურნალისტიკა 

23 ამირანაშვილი ნათია 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,88 

24 გიორგიძე ლანა 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 

25 გოგოლაშვილი ნათია 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 



26 ვახტანგაშვილი ნატალია 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 

27 ლომიძე ხატია 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 

28 სანთელაძე ლია 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 

29 ფაჩულია ნიკა 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 

30 შამუგია მაკა 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 

31 ძველიშვილი ნატა 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 408,83 

32 ხარებავა ბექა 
 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 937 

                ინტერდისციპლინური  

33 პარუნოვა ალა 
 

გენდერის კვლევა 618,96 

                               I სემესტრი  
ჟურნალისტიკა 

1 წიკლაური მაია 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 497,65 

2 ფალავანდიშვილი შოთა 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 497,65 

3 აჩბა სალომე 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 497,65 

4 გორგოძე სალომე 
 

მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 497,65 

5 გოგიაშვილი ნიკა 
 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 937 

6 გოგიტაური ლევან 
 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 263,4 

7 ყვავილაშვილი გიორგი 
 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 263,4 

8 ჟღენტი დავით 
 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 263,4 

9 კობახიძე მაია 
 

 მედია და ახალი ტექნოლოგიები 263,4 

    საზოგადოებრივი გეოგრაფია   

10 ჭიღვარია გვანცა 
 

  საზოგადოებრივი გეოგრაფია 937 

11 გოგოლაძე სანდრო 
 

  საზოგადოებრივი გეოგრაფია 912,84 

12 სულავა ირაკლი 
 

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფი 937 

  პოლიტიკის მეცნიერება 

13 ბარბაქაძე ნათია 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 937 

14 ლორთქიფანიძე ლევანი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 937 

15 სონღულაშვილი სანდრო 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 168,61 

16 შალამბერიძე ნინო 
 

 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 937 

17 ოდოშაშვილი ბექა 
 

 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 703 

სოციოლოგია 

18 ჟორჟოლაძე ირინა 
 

ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია 676,09 

19 ჩხიტუნიძე ლაშა 
 

ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია 676,1 

20 ესებუა ნინო 
 

სოციოლოგია 937 

21 ქობულაძე ნიკოლოზ 
 

ევროინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები  248,82 

22 აბაშიძე ლევან 
 

ევროინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები  248,84 

23 ნადარაია გიორგი 
 

ევროინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები  248,82 

24 სულთანიშვილი გურამ 
 

ევროინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები  248,82 

სოციალური მუშაობა  

25 მჭედლიშვილი ნატო 
 

სოციალური მუშაობა  937 

26 ბარათაშვილი მარიამ 
 

სოციალური მუშაობა  327,74 

27 კალანდაძე სალომე 
 

სოციალური მუშაობა  327,74 

        საერთაშორისო ურთიერთობები 

28 კერესელიძე ცოტნე 
 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 937 

29 იასაშვილი ალექსი 
 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 937 

30 კარაპეტიანი არტურ 
 

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები  937 

31 ჯიმუხაძე ანა 
 

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები  174,9 



ინტერდისციპლინური პროგრამები  

32 კაკაჩია თამარი 
 

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) 696,71 

33 ხუციშვილი ქეთევანი 
 

გენდერის კვლევა 796.05 

                              

                                                                                                  ჯამი:  39613.00 ლარი    

 

     საფინანსო  დეპარტამენტის უფროსი:                        ი.საღარეიშვილი 

 


