
 

დანართი #3 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2016  წლის  26  თებერვლის  

  #156/01-04  ბრძანების  

 

 

   ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

 

N გვარი სახელი პირადი N საფეხური 
სასწავლო 

პროგრამა 

აღიარებული 

კრედიტები 
სემესტრი 

1.  ალანია ვაჟა  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

110 5 

2.  ალიბეგაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

45 2 

3.  ასათიანი იური  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

10 1 

4.  ასაშვილი მიხეილ  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

115 5 

5.  ბეროზაშვილი დაჩი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

65 3 

6.  ბოკუჩავა ლალი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

20 2 

7.  გრძელიშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

16 1 

8.  გულუა ირაკლი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

85 4 

9.  ელბაქიძე ნატა  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

85 4 

10.  ივანიაძე სოფიკო  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

80 4 

11.  კაპანაძე დავითი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

70 3 

12.  კუპატაძე ლექსო  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

11 1 

13.  მაჭავარიანი ჭიაბერ  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

10 1 

14.  ოდიშვილი თამარი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

0 1 

15.  ოქრომჭედლიშვილი ნინო  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

20 2 

16.  რუბაშვილი ხატია  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

20 2 

17.  საგინაშვილი ტატო  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

40 2 

18.  სარიშვილი დავითი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

10 1 



19.  სახოკია რამაზ  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

80 4 

20.  სვანაძე ანა 
 

ბაკალავრიატი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
25 2 

21.  სურგულაძე სოსო  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

90 4 

22.  შუბითიძე დიმიტრი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

40 2 

23.  ჩილოჩავა ლია  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

40 2 

24.  ჩხაიძე ანა  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

16 1 

25.  წულაძე მარიამ  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

25 2 

26.  ხარგელია ქრისტინა  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

180 7 

27.  ხაჭაპურიძე გენრი  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

0 1 

28.  ჯაოშვილი თამარ  ბაკალავრიატი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

105 4 

29.  წულაია თამთა  მაგისტრატურა ბიზნესის 

ადმინისტრირება  

30 2 

30.  ბუტიკაშვილი თინათინ  ბაკალავრიატი ტურიზმი 64 3 

31.  გაბელია რატი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 20 2 

32.  გერმისაშვილი გოდერძი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 25 2 

33.  გვენცაძე ლევან  ბაკალავრიატი ტურიზმი 66 3 

34.  გუგუშვილი კობა  ბაკალავრიატი ტურიზმი 0 1 

35.  ეფსია თედო  ბაკალავრიატი ტურიზმი 15 1 

36.  ზურაბაული გიორგი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 0 1 

37.  თათელაძე თათია  ბაკალავრიატი ტურიზმი 95 4 

38.  კაჟაშვილი დავითი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 40 2 

39.  კვაჭანტირაძე ნოდარ  ბაკალავრიატი ტურიზმი 0 1 

40.  მშვიდობაძე გიორგი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 47 2 

41.  ნებიერიძე გიორგი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 140 6 

42.  პავლიაშვილი ნიკა  ბაკალავრიატი ტურიზმი 0 1 

43.  როგავა გიორგი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 0 1 

44.  სიგუა ბესიკ  ბაკალავრიატი ტურიზმი 68 3 

45.  ფანჩულიძე მარიამ  ბაკალავრიატი ტურიზმი 45 2 

46.  ფარულავა ნოდარი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 0 1 

47.  წიკლაური ნიკოლოზი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 75 3 

48.  ხოხონიშვილი გვანცა  ბაკალავრიატი ტურიზმი 10 1 

49.  ხუბუნაია კახი  ბაკალავრიატი ტურიზმი 21 2 

50.  ჯანჯღავა ნინო  ბაკალავრიატი ტურიზმი 95 4 

51.  გელოვანი ნოდარ  მაგისტრატურა ტურიზმი 0 1 

 

                                          

 

 


