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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

NN 

გვარი სახელი პირადი 

ნომერი 

რომელი 

ფაკულტეტidan 

რომელ 

მიმართულ 

ებაზე 

აღიარებული 

კრედიტები 

სემესტრი 

1.  ადუაშვილი შალვა 01024075017 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 30 II 

2.  ავლასტიმოვა ლელა 13001061773 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

50 II 

3.  აქუბარდია  ჯიმუსი 51001027260 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

30 II 

4.  ბუცხრიკიძე  გიორგი 21001036789 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

40 II 

5.  გაგლოევი ანა 59001115813 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

105 IV 

6.  გვერდწითელი ნატალია 01024065173 იურიდიული 

ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 46 II 

7.  გოგია  ხატია 01027030077 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 60 III 

8.  გოგინაშვილი ბაჩი 01008042297 იურიდიული 

ფაკულტეტი  

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

43 II 

9.  გუგუშვილი ნანა 01024077120 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

25 II 

10.  დავითაშვილი  თეონა 10001058849 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 100 IV 

11.  დავითური ნინო 24001043639 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 105 IV 

12.  დემეტრაშვილი  ნიკოლოზ 01024087511 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

30 II 

13.  ვარდოსანიძე გიორგი 18001062214 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

35 II 



14.  თევდორაშვილი გიორგი 01001080039 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

30 II 

15.  თევზაძე ქეთევან 65014002924 სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

15 I 

16.  კაპანაძე  ლაშა 01008054905 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

65 III 

17.  კენკებაშვილი  ვალერიანი 22001021154 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 85 IV 

18.  მაჭარაშვილი მადონა 01019071743 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

50 III 

19.  მუზაშვილი მარი 01019076879 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 60 III 

20.  მხეიძე  მარი 60001140074 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

60 III 

21.  ნინიაშვილი სოფიკო 08001033522 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

90 IV 

22.  ჟორჟოლიანი ლელა 60001156067 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

30 II 

23.  რამიშვილი ქრისტინე 60001065442 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

65 III 

24.  სულიაური  გურამ 01001075478 იურიდიული 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

32 II 

25.  სურმავა გრიგოლ 62003016334 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

35 II 

26.  ტაბატაძე ნატო 01011085715 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 55 III 

27.  ქამუშაძე  დიანა 3800104 2240 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 50 III 

28.  ქარდავა ბექა 62006063361 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

65 III 

29.  ქიზიყურაშვილი თეონა 13001062196 სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

60 III 

30.  ყიფშიძე  ლევან 59001107827 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

40 II 

31.  წიკლაური  ნინო 01017048124 ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო  

მეცნ. ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 100 IV 

 

 
 



 
სამაგისტრო პროგრამა 

 

 გვარი სახელი პირადი ნომერი 

რომელი 

ფაკულტეტიდან 

 

რომელ 

მიმართულება

ზე 

 

აღიარებული 

კრედიტები 
სემესტრი 

1 ბერძენაძე ანა 60001100000 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი  

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

0 I 

2 კურტანიძე ეთერი 01009023898 ტურიზმის 

საერთაშორისო 

სკოლა 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

40 III 

3 ნადირაძე დიმიტრი 01006021635 საერთაშორისო 

ეკონომიკური 

სკოლა 

ეკონომიკა 15 I 

 


