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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

N გვარი სახელი 
პირადი 

ნომერი 

სემეს

ტრი 
პროგრამა 

1.  აფციაური ლაშა  2 

დემოგრაფია და 

მოსახლეობის 

გეოგრაფია  

2.  ბაღათურია ედიშერი  2 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა  

3.  კაკაურიძე გიორგი  4 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა  

4.  ძამაშვილი ნუცა  2 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა  

5.  ნიკურაძე მარიამ  2 

ევრაზიისა და  

კავკასიის  კვლევები 

(ინგლისურენოვანი)  

6.  შაიშმელაშვილი გიორგი  8 

ევრაზიისა და  

კავკასიის  კვლევები 

(ინგლისურენოვანი)  

7.  ცხვარიაშვილი სოფიო  5 

ევრაზიისა და  

კავკასიის  კვლევები 

(ინგლისურენოვანი)  

8.  ნამგალაძე სტელა  2 

ევროპული 

ინტეგრაცია და 

შრომითი 

ურთიერთობები  

9.  მორგოშია მარიამ  4 

ინფორმაციული 

საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

10.  ქურციკიძე თეა  3 ინფორმაციული 



საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

11.  დავითაძე ლაშა  2 
კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა 

12.  დემეტრაშვილი ნიკოლოზ  2 
კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა 

13.  ჯიქიძე ვალერიანი  4 
კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა 

14.  დვალიძე ნანა  2 

მასობრივი 

კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

15.  ჟორჟოლიანი ლევანი  5 

მასობრივი 

კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

16.  ღვედაშვილი ნინო  4 

მასობრივი 

კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

17.  მახარაშვილი თამთა  2 
მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები  

18.  მეზურნიშვილი ლანა  4 
მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები  

19.  ჯებაშვილი ნანა  2 
მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები  

20.  აფრიდონიძე თათია  2 

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის 

კვლევები   

21.  ბულია დავითი  2 

ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება  

22.  ვარამაშვილი უჩა  2 

ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება  

23.  იმედაშვილი ნატა  2 

ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება  

24.  კენკებაშვილი თეონა  2 

ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება  

25.  ჭაბაშვილი ანა  2 

ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება  

26.  ავაზნელი ნინო  4 პოლიტიკის 



მეცნიერება  

27.  ბახტაძე დავით  4 
პოლიტიკის 

მეცნიერება  

28.  გოგატიშვილი ამირანი  2 
პოლიტიკის 

მეცნიერება  

29.  გუგუმბერიძე თეონა  2 
პოლიტიკის 

მეცნიერება  

30.  გუმბერიძე თემური  4 
პოლიტიკის 

მეცნიერება  

31.  ფარცვანია ნიკა  4 
პოლიტიკის 

მეცნიერება  

32.  ასათიანი თამარ  2 საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია  

33.  ბაბუნაშვილი გიორგი  4 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია  

34.  შენგელია გიორგი  4 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია  

35.  არაყიშვილი მედეა  4 
სახელმწიფო მართვა 

და საჯარო პოლიტიკა  

36.  გაბელია თეიმურაზ  2 
სახელმწიფო მართვა 

და საჯარო პოლიტიკა  

37.  ზურიკაშვილი ლიზი  2 
სახელმწიფო მართვა 

და საჯარო პოლიტიკა  

38.  ქადარია ზვიად  3 
სახელმწიფო მართვა 

და საჯარო პოლიტიკა  

39.  ბოლქვაძე მარიამ  4 სოციალური მუშაობა   

40.  პაპუნაშვილი რუსუდან  2 სოციალური მუშაობა   

41.  კონცელიძე ლელა  2 სოციოლოგია  

42.  ფოჩხუა მარიამი  4 სოციოლოგია  

43.  ჭიღლაძე ქრისტინე  2 სოციოლოგია  

 



 


