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დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2016 წლის 5 ოქტომბრის 

                                                  #1128/01-04 ბრძანებით 

 
 
 

ერასმუს+ ფარგლებში გაცვლითი სტუდენტების სია 

2016 – 2017 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტერი 

 
№ სახელი და გვარი ფაკულტეტი სწავლის საფეხური პასპორტის ნომერი 

1 
გეზა ტესნერ 

GezaTasner 

ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტი 

ბაკალავრიატი  

2 
თომ ვილმსენ 

Tom Willemsen 

ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტი 

ბაკალავრაიტი  

3 
ოთმარა გლაზ 

OthmaraGlas 

ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტი 

მაგისტრატურა  

4 
ტერეზ ბახ 

Therese Bach  

ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტი 

მაგისტრატურა 

 

5 ოგულკან კისაადამ 

OgulcanKisaadam 

 

ეკონომიკის 

საერთაშორისი 

სკოლა (ISET) 
ბაკალავრიატი  

6 კარლ-ჰერმან ბრუნინგ 

Carl-Herman Bruning 

 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი  
მაგისტრატურა  

7 

 

 

ტერეზა ილსკენს  

Teresa Ilskens 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 
მაგისტრატურა  

8 

 

ლეონორე კლას 

LeonoreClaes 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებატა 

ფაკულტეტი 

ბაკალავრიატი   

     



9  

მაია ინგოროყვა  

Maia Ingorokva 

 

სოც. და 

პოლიტ. მეცნ. 

ფაკულტეტი 

 

ბაკალავრიატი  

10 
ჯოზეფ სპრასბროდ 

Joseph Sparsbrod 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

დოქტორანტურა  

12 Tansu Toprak 

ტანსუ ტოპრაკ 

ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტი 

 

მაგისტრატურა 

 

13 ოლივერ ლამერს 

Oliver Lammers 

სოც. და 

პოლიტ. მეცნ. 

ფაკულტეტი 

მაგისტრატურა  

 

 

ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში უცხოელი გაცვლითი სტუდენტების სია 

2016/2017 სასწავლო წელი 

 

 

 

სახელი და გვარი 

პასპორტი

ს 

ნომერი 

გამომგზავნი 

უნივერსიტეტი/ელ-ფოსტა 
სწავლის საფეხური/პერიოდი 

ანდრეა ლიმონე 

Mr. Andrea Limone 

 სალერნოს უნივერსიტეტი, 

იტალია 

a.limone8@studenti.unisa.it 

ბაკალავრი/მედიცინის 

ფაკულტეტი 

შემოდგომის სემესტრი 2016  

 პაულიუს 

ივანოვას 

Mr. 

PauliusIvanovas 
 

 

ვილნიუსის უნივერსიტეტი, 

ლიტვა 

 

pivanovas@yahoo.com 

ბაკალავრი/სოც/პოლ. 

ფაკულტეტი 

შემოდგომის/გაზაფხულის 

სემესტრები 2016/2017 წ.წ. 

კრისტუპას 

ნარაშკევიჩიუს 

Mr. Kristupas 

Naraskevicius 

 

ვილნიუსის უნივერსიტეტი, 

ლიტვა 

 

naraskevicius.kristupas@gmail.com 

ბაკალავრი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ  მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

ჯულია 

რავაიტიტე 

Ms.Julija Ravaityte 
 

ვილნიუსის უნივერსიტეტი, 

ლიტვა 

julija.ravaityte@gmail.com 

მაგისტრანტი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

ვილიუს ნევერას 

Mr. ViliusNeveras  

ვილნიუსის უნივერსიტეტი, 

ლიტვა 

vneveras@gmail.com 

ბაკალავრი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

გაილე 

ბუდვიტიტე 

Ms.Gaile Budvytyte 
 

ვილნიუსის უნივერსიტეტი, 

ლიტვა 
gailebudvytyte@gmail.com 

ბაკალავრი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

  

იონე 

ვიტკაუსკაიტე 
 

ვიტაუტას მაგნუსის 

უნივერსიტეტი, 

ლიტვა 

ბაკალავრი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

http://www.uni-tuebingen.de/
http://www.uni-tuebingen.de/


Ms. 

JoneVitkauskaite 

jonevitkauskaite@gmail.com შემოდგომის სემესტრი 2016 

 

მერლინ კირიკალ 

Ms. Merlin Kirikal 
 

ტალინის უნივერსიტეტი, 

ესტონეთი 
merlinkirikal@gmail.com 

დოქტორანტი 

ევროპული კვლევების 

ინსტიტუტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

ევა კარლიკოვა 

Ms. Eva Karlikova  

კარლოსის უნივერსიტეტი 

პრაღაში, ჩეხეთი 

karlikova.email@gmail.com 

ბაკალავრი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

დარია 

სლეზინგერ 

Ms. Daria 

Szlezyngier 

 

ვარშავის უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი 

daria.szlezyngier@student.uw.edu.

pl 

მაგისტრანტი/ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

შემოდგომისსემესტრი 2016 

იგორ გრალდზიკ 

Mr.IgorGralczyk  

ვარშავის უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი 

Igor7338@gmail.com 

ბაკალავრი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი  2016 

კლაუდია 

მაგდალენა 

კოსიცინსკა 

Ms. Klaudia 

Magdalena 

Kosicinska 

 

ვარშავის უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი 

k.m.kosicinska@student.uw.edu.pl 

მაგისტრანტი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

ჯელმარ რემერტს 

Mr. 

JelmarRemmerts 
 

ჰააგის გამოყენებითი 

მეცნიერებების უნივერსიტეტი, 

ჰოლანდია 

jelmar_jelmar@hotmail.com 

ბაკალავრი/სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

ოლესია ჰონჩარიკ 

Ms. 

OlesiaHoncharyk 
 

კიევის ტარას შევჩენკოს 

ნაციონალური უნივერსიტეტი, 

უკრაინა 

alesya_goncharik@mail.ru 

ბაკალავრი/ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

მარინა 

ანაბერდიევა 

Ms. Marina 

Annaberdiieva 

 

კიევისტარასშევჩენკოსნაციონა

ლურიუნივერსიტეტი, უკრაინა 

annaberdievamarina1994@yandex.

ru 

ბაკალავრი/ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

შემოდგომის სემესტრი 2016 

მარია ჩიარა 

ტრუტერო 

Ms. Maria Chiara 

Truttero 

 

კა’ფოსკარის უნივერსიტეტი, 

იტალია 

852060@stud.unive.it 

ბაკალავრი/ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

შემოდგომის სემესტრი 2016 
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