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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N გვარი სახელი პირადი N სემესტრი 
მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

1 გუჯაბიძე გვანცა 

 

3 

დემოგრაფია და მოსახლეობის 

გეოგრაფია  

2 გუჯაბიძე მარიამ 

 

3 

დემოგრაფია და მოსახლეობის 

გეოგრაფია  

3 ზურაბაშვილი მარიამ 

 

1 

დემოგრაფია და მოსახლეობის 

გეოგრაფია  

4 კაპანაძე ნუგზარ 

 

1 

დემოგრაფია და მოსახლეობის 

გეოგრაფია  

5 ქოთოლაშვილი გიორგი 

 

2 

დემოგრაფია და მოსახლეობის 

გეოგრაფია  

6 ყუფარაძე მერაბ 

 

3 

დემოგრაფია და მოსახლეობის 

გეოგრაფია  

7 ბუცხრიკიძე ბექა 

 

1 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

8 იჩქიტიძე ანა 

 

4 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

9 ნაჯაროვი სერგო 

 

7 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

10 სულამანიძე ალისა 

 

1 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

11 ტყემალაძე თორნიკე 

 

1 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

12 ჩარგაზია ჯაბა 

 

1 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

13 ასათიანი რუსუდან 

 

3 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

14 ახალაძე თამარი 

 

3 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

15 გოგოლაძე თინათინ 

 

6 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  



16 მოდებაძე ევა 

 

3 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

17 ნოზაძე დავით 

 

7 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

18 ტორიკოვა ტეტიანა 

 

3 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

19 ქარუმიძე ქართლოს 

 

4 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

20 ქვათაძე მარიამ 

 

5 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

21 შაიშმელაშვილი იოანე 

 

3 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

22 ხურციძე თეკლა 

 

1 

ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

23 ბაბუციძე ნინო 

 

1 

კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა 

24 ჯანვერდაშვილი თამარ 

 

1 

კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა 

25 დარბაიძე სოფიკო 

 

3 

კულტურისა და მედიის 

სოციოლოგია  

26 გრიგალაშვილი მარიამ 

 

2 

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

27 ვასაძე ნიკოლოზ 

 

3 

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

28 მუკბანიანი მილანა 

 

5 

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

29 ფორჩხიძე გვანცა 

 

1 

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

30 ქარქაშაძე თამთა 

 

1 

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

31 წივწივაძე ეკატერინე 

 

5 

მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები  

32 ბიბილაშვილი ნოდარი 

 

3 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები   

33 კარაპეტიანი არტურ 

 

9 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები   

34 მანძულაშვილი ლაშა 

 

5 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები   

35 ოკუჯავა ეკატერინე 

 

7 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები   

36 ქენქაძე შანშე 

 

5 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები   



37 ყაულაშვილი დიმიტრი 

 

3 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები   

38 კიკუაშვილი სოფიკო 

 

3 

ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება  

39 აფხაზავა გიორგი 

 

1 პოლიტიკის მეცნიერება  

40 კვიჟინაძე მარიამ 

 

3 პოლიტიკის მეცნიერება  

41 ქაფიანიძე გიორგი 

 

5 პოლიტიკის მეცნიერება  

42 შეშაბერიძე მარიამი 

 

1 პოლიტიკის მეცნიერება  

43 ჩაგელიშვილი დავით 

 

1 პოლიტიკის მეცნიერება  

44 ჯაჯანიძე ლაშა 

 

1 პოლიტიკის მეცნიერება  

45 თორთლაძე თორნიკე 

 

1 საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

46 ტაბატაძე ცოტნე 

 

1 საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

47 ბარჯაძე ქეთევან 

 

6 საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

48 ბებიაშვილი თორნიკე 

 

5 საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

49 ივანიშვილი ანნა 

 

6 საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

50 როსტიაშვილი ვახტანგი 

 

3 საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

51 ხომერიკი აკაკი 

 

5 საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

52 ბიწაძე ნიკოლოზ 

 

3 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა  

53 ტერტერაშვილი ხატია 

 

1 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა  

54 ნებიერიძე ეთერი 

 

5 სოციალური მუშაობა   

55 ასლანიშვილი სოფიო 

 

1 სოციოლოგია  

56 მახარაძე შალვა 

 

1 სოციოლოგია  

57 ფაღავა ანა 

 

5 სოციოლოგია  

58 ყარალაშვილი ანა 

 

7 სოციოლოგია  

59 ჩოჩნიძე გიგა 

 

7 სოციოლოგია  

60 ხუნწარია ლუკა 

 

5 სოციოლოგია  

 

 

 

 
 


