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socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti 

 

N გვარი სახელი პ/ნ საფეხური სასწავლო პროგრამა 

აღიარებ

ული 

კრედიტ

ები 

სემესტრ

ი 

1.  ამყოლაძე სანდრო  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 15 1 

2.  ბურდიაშვილი დაჩი  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 5 1 

3.  ლობჟანიძე ლუკა  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 60 3 

4.  ლომაია ანა  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 85 4 

5.  ლუკავა ნინო  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 11 1 

6.  
მართალიშვილ

ი 
რეზო  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 30 2 

7.  მაცაბერიძე თორნიკე  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 5 1 

8.  მახარაძე იაკობ  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 30 2 

9.  მეგრელიძე ილია  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 30 2 

10.  ნაცვლიშვილი ლიზი  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 123 5 

11.  სანოძე ირაკლი  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 10 1 

12.  უჩანეიშვილი ანასტასია  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 21 2 

13.  ფეიქრიშვილი ლუკა  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 0 1 

14.  
ფირცხალაიშვი

ლი 
ზაზა  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 25 2 

15.  ღვალაძე თამაზი  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 5 1 

16.  შალამბერიძე ანანო  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 25 2 

17.  წულაძე თამარი  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 30 2 

18.  ჭავჭანიძე სოფიკო  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 32 2 

19.  ხუნჯუა ქეთევან  ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 75 3 

20.  ბაირამოვა სახიბა  ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-

რუსულენოვანი) 

15 1 

21.  გასანოვი მარსა  ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-

რუსულენოვანი) 

35 2 



22.  გოგიბერიძე ქრისტინე  ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-

რუსულენოვანი) 

95 4 

23.  კომლაძე თამაზი  ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-

რუსულენოვანი) 

11 1 

24.  სუხიაშვილი თამარი  ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-

რუსულენოვანი) 

30 2 

25.  ქენქაძე ლაურა  ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-

რუსულენოვანი) 

70 3 

26.  ხალუხოევა მარია  ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-

რუსულენოვანი) 

60 3 

27.  ბარბაქაძე ამირანი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
0 1 

28.  ბახტურიძე 
ლაშა-

გიორგი 
 ბაკალავრიატი 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
10 1 

29.  ბოლქვაძე მარად  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
79 3 

30.  კაკიაშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
55 3 

31.  კობალაძე სანდრო  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
38 2 

32.  მამფორია ნინი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
45 2 

33.  მიროტაძე მარიამი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
20 2 

34.  ნადიბაიძე პაატა  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
40 2 

35.  ომიაძე ხათუნა  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
30 2 

36.  სახოკია რამაზ  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
120 5 

37.  სხულუხია გვანცა  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
20 2 

38.  ტატიშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 66 3 



გეოგრაფია 

39.  შალამბერიძე ვახტანგი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
10 1 

40.  
ცალუღელაშვი

ლი 
ანა  ბაკალავრიატი 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
0 1 

41.  ჭანტურიძე ნათია  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
55 3 

42.  ჭელიძე სოსო  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
87 4 

43.  ხიდეშელი დავითი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
20 2 

44.  ჯაოშვილი კახა  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
30 2 

45.  ეკალაძე ნინიკო  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
30 2 

46.  კახურიშვილი თამარ  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
15 1 

47.  მაისურაძე ნატალი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
10 1 

48.  ნატროშვილი ალექსანდრე  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
10 1 

49.  რიჟვაძე გიორგი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
30 2 

50.  ჭოჭუა მერი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
45 2 

51.  ჯერენაშვილი ნატო  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
25 2 

52.  გოგიაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
10 1 

53.  ჯავახიშვილი მარიამი  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
90 4 

54.  ხიდეშელი მარიამ  ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
25 2 

55.  გოგიაშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 48 2 

56.  ნარიმანიძე მარიამ  ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 30 2 

57.  ქეშიკაშვილი თამთა  ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 30 2 

58.  კუპატაძე მარიამი  ბაკალავრიატი სოციოლოგია 30 2 

59.  ონიანი ალექსანდრე  ბაკალავრიატი სოციოლოგია 60 3 

60.  ხარშილაძე გურამ  ბაკალავრიატი სოციოლოგია 17 1 

61.  ქარუმიძე ქართლოს  მაგისტრატურა 
ევრაზიისა და  კავკასიის  

კვლევები 
5 1 



(ინგლისურენოვანი)  

62.  ეუაშვილი გოგა  მაგისტრატურა პოლიტიკის მეცნიერება 0 1 

63.  კალანდაძე ჯუმბერი  მაგისტრატურა პოლიტიკის მეცნიერება 5 1 

64.  ბაღათურია ედიშერი  მაგისტრატურა 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
50 3 

65.  დავითაშვილი თორნიკე  მაგისტრატურა 
სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა 
25 2 

 

 

 

 
                                          

 


