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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
№ გვარი სახელი პირადი № საფეხური საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

კრედი

ტები 

სემესტრ

ი 

1.  ბარბაქაძე ვახტანგი  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

0 1 

2.  ბიწკინაშვილი მიხეილი  ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 

32 2 

3.  გამგონეიშვილი ლაშა  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 42 2 

4.  გოტიაშვილი ეკა  ბაკალავრიატი ფრანგული 

ფილოლოგია 

106 4 

5.  გოცირიძე ანი  ბაკალავრიატი ესპანური 

ფილოლოგია 

25 2 

6.  დგებუაძე ნელი  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 40 2 

7.  დვალიშვილი თამარი  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

6 1 

8.  დობორჯგინიძე ვერიკო  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 65 3 

9.  ვეფხვაძე ზურაბ  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეო

ბა 

60 3 

10.  თათარაშვილი არჩილ  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

0 1 

11.  თაყაძე გვანცა  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 53 3 

12.  თევზაძე გურამ  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 27 2 

13.  კოტორაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 42 2 

14.  ლალიაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა–

არამეისტიკა 

81 4 

15.  ლაცუზბაია გიორგი  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

45 2 

16.  მაისურაძე ირაკლი  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 45 2 

17.  მეშველიშვილი სოფიო  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 50 3 

18.  მორჩილაძე მარიამი  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 37 2 

19.  მოსეშვილი ომარი  ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 

0 1 

20.  ნოზაძე მზია  ბაკალავრიატი ესპანური 

ფილოლოგია 

31 2 

21.  რეხვიაშვილი თეიმურა

ზ 

 ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

43 2 

22.  სირაძე ირაკლი  ბაკალავრიატი ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

0 1 

23.  სუთიძე მედეა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 36 2 

24.  სურგულაძე ქეთევანი  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეო

ბა 

85 4 

25.  უნგიაძე სალომე  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 45 2 

26.  ქამხაძე თორნიკე  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

0 1 

27.  ღუღუნიშვილი ბექა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 60 3 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/orders/2%20-%20humanitarebi.pdf


28.  შლიმონოვი ვალერიან  ბაკალავრიატი ასირიოლოგია 80 4 

29.  შულაია ირაკლი  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

120 5 

30.  ჩუბინიძე თამარი  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

20 2 

31.  ჭაუჭიძე იოსებ  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

45 2 

32.  ხუხუნაშვილი მაია  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

35 2 

33.  ჯოჯუა ნათია  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 5 1 

34.  ელისაშვილი მარიამ  მაგისტრატურა მასწავლებელთა 

განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებელი) 

0 1 

35.  ხეცურიანი თამარ  მაგისტრატურა მასწავლებელთა 

განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებელი) 

0 1 

 

 

 
        


