
# გვარი, სახელი პირადი ნომერი სამაგისტრო პროგრამა თანხა

1 გოგოლაძე სანდრო საზოგადოებრივი გეოგრაფია 900

2
სამყურაშვილი 

ნათია

დემოგრაფია და მოსახლეობის 

გეოგრაფია
668

3 კობახიძე მაია მედია და ახალი ტექნოლოგიები 900

4 გორგოძე სალომე
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
900

5 ღვედაშვილი ნინო
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

6 წოწორია  ნინო
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

7 ფხალაძე მარიამ მედია და ახალი ტექნოლოგიები 668

8
წიწილაშვილი 

თეონა
მედია და ახალი ტექნოლოგიები 668

9
მეზურნიშვილი 

ლანა
მედია და ახალი ტექნოლოგიები 492

10
კობერიძე 

თინათინი
მედია და ახალი ტექნოლოგიები 492

11 გოგიტაური ლევან მედია და ახალი ტექნოლოგიები 492

12 ნათენაძე თამთა
ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები
900

13 მაღრაძე გიორგი
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა
668

14 იასაშვილი ალექსი
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა
668

15 ვარდიძე ნინო
ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები
668

16 კერესელიძე ცოტნე
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა
492

17
ლორთქიფანიძე 

ლევანი
პოლიტიკის მეცნიერება 668

18 ქორიძე ვაჟა პოლიტიკის მეცნიერება 492
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19
სონღულაშვილი 

სანდრო
პოლიტიკის მეცნიერება 492

20
ახვლედიანი 

მარიამი
პოლიტიკის მეცნიერება 492

21 ოდოშაშვილი ბექა
სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა
492

22
ჩიგოშვილი 

სალომე

ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია
668

23 შანიძე ირა
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია
668

24 კალანდაძე სალომე სოციალური მუშაობა 668

25
გუგუშვილი 

თემური
სოციოლოგია 668

26 გრიგოლია ოთარი
ევროინტეგრაცია და შრომითი 

ურთიერთობები
492

27
ნოდარიშვილი 

თამარი
გენდერის კვლევა 668

28 ზოიძე გოგი
ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები(ინგლისურენოვანი)
668

29
ტილმან ალექსეი 

დავიდ

ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები(ინგლისურენოვანი)
492

1 სალუქვაძე ნინო
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია
900

2 ჩხაიძე ნინო სოციოლოგია 668

3
ცაგარელი 

ალექსანდრე
სოციოლოგია 668

4 ნაკაიძე ნიკა სოციოლოგია 668

5
სიკინჭალაშვილი 

ნუნუ

ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია
668

6 პარუნოვა ალა გენდერის კვლევა 900

7
ჩაგელიშვილი 

სალომე
გენდერის კვლევა 668

8 ქავთარაძე ნათია პოლიტიკის მეცნიერება 900

9
მერმანიშვილი 

ხატია
პოლიტიკის მეცნიერება 900

10
სულხანიშვილი 

თამუნა
პოლიტიკის მეცნიერება 900

11
ვახტანგიშვილი 

გიორგი
პოლიტიკის მეცნიერება 668

12 ისაკაძე ნინიკო
სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა
668

13 გაბელია ანეტა პოლიტიკის მეცნიერება 668

14 ვანიშვილი დავით
სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა
668



15
ძულიაშვილი 

მანანა

სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა
668

16 ძველიშვილი ნატა
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
900

17 სანთელაძე ლია
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
900

18
ამირანაშვილი 

ნათია

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

19 შამუგია მაკა
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

20
გოგოლაშვილი 

ნათია

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

21 გიორგიძე ლანა
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

22
თამაზაშვილი 

ნინო

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

23 გიგანი მარიამ
მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

24
კოტეტიშვილი 

ნუცა

მასობრივი კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები
668

25 სინაურიძე ვანდა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 668

26
დავლიანიძე 

ნატალია
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 492

27
სიდამონიძე 

დავით
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 492

28
გამხარაშვილი 

მარიამ
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 492

29 ანუშიძე ანა
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა
668

30 მსხალაია მარიამი
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა
668

31 ჯიქია გიორგი
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა
668

32 ჭუმბურიძე სოფიო
ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები
492
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