
დანართი №3 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

11.09.2017 წლის  

  №758/01-04  ბრძანების  

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N გვარი სახელი პ/ნ საფეხური სასწავლო პროგრამა კრედიტები 
სემესტრ

ი 

1.  ბელთაძე ინა 
 

ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 67 3 

2.  ყალიჩავა სალომე 
 

ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 21 2 

3.  შუშტაკაშვილი მაგდა 
 

ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 121 5 

4.  ჩოფლიანი მარიამი 
 

ბაკალავრიატი პოლიტიკის მეცნიერება 61 3 

5.  კომლაძე თამაზი 
 

ბაკალავრიატი 
ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

42 2 

6.  კოპალეიშვილი მაგდა 
 

ბაკალავრიატი 
ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

20 2 

7.  მეგრელიძე ილია 
 

ბაკალავრიატი 
ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

65 3 

8.  ქელბაქიანი ბაგრატი 
 

ბაკალავრიატი 
ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

45 2 

9.  ქეშიკაშვილი თამთა 
 

ბაკალავრიატი 
ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

60 3 

10.  ბურდოიანი ერიკ 
 

ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-რუსულენოვანი) 

50 3 

11.  დვალიშვილი თამარ 
 

ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-რუსულენოვანი) 

0 1 

12.  ისმაილოვი ზაურ 
 

ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-რუსულენოვანი) 

22 2 

13.  შანავა დიანა 
 

ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-რუსულენოვანი) 

130 5 

14.  გოგოხია გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი კომუნიკაცია 

(ქართულ-რუსულენოვანი) 

50 3 

15.  ბახტაძე ნინო 
 

ბაკალავრიატი 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

55 3 

16.  ბერუაშვილი ნინო 
 

ბაკალავრიატი 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

60 3 

17.  მუკნიაშვილი რუსუდან 
 

ბაკალავრიატი 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

70 3 

18.  ტაბატაძე რევაზი 
 

ბაკალავრიატი 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

12 1 

19.  ჩაკვეტაძე მარიამი 
 

ბაკალავრიატი 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

60 3 

20.  ჩაფიძე ნატალია 
 

ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

50 3 

21.  ჩუთლაშვილი ლაშა 
 

ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

110 5 

22.  ჯიშიაშვილი მეგი 
 

ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

35 2 

23.  კახაძე ნიკოლოზ 
 

ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

10 1 



24.  კომახიძე ლოლა 
 

ბაკალავრიატი 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

80 4 

25.  
კალატოზიშვი

ლი 
ანა 

 
ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 

50 3 

26.  კირვალიძე ნატო 
 

ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 65 3 

27.  მაისურაძე ნატალი 
 

ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 50 3 

28.  ქაჯაია გიორგი 
 

ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 0 1 

29.  გოგიაშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 25 2 

30.  ეკალაძე ნინიკო 
 

ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 65 3 

31.  ლომიძე მარიამ 
 

ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 15 1 

32.  სუთიძე მარიამ 
 

ბაკალავრიატი სოციალური მუშაობა 50 3 

33.  ბერძული თეკლა 
 

ბაკალავრიატი სოციოლოგია 115 5 

34.  ტატიშვილი 
ანა-

ქრისტინე  
ბაკალავრიატი სოციოლოგია 

55 3 

35.  ფოთელიძე ანა 
 

ბაკალავრიატი სოციოლოგია 0 1 

36.  შენგელია მილორდი 
 

ბაკალავრიატი სოციოლოგია 60 3 

 
                                          

 

 

 

 

 

  


