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          სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 
№ გვარი სახელი პირადი № საფეხური საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

კრედი

ტი 

სემესტრ

ი 

1.  აბდალაძე გიორგი  ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია 

55 3 

2.  ალავიძე ვაჟა  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

20 2 

3.  ასკურავა ნათია  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

30 2 

4.  ბაკურაძე ლიკა  ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია 

50 3 

5.  ბიწაძე ნინო  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

10 1 

6.  ბოჭორიშვილი თორნიკე  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

15 1 

7.  გოგრიჭიანი რატი  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

25 2 

8.  გორგაძე ქეთევან  ბაკალავრიატი სოციოლოგია 65 3 

9.  გურგენიშვილი თიკო  ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია 

50 3 

10.  დვალიშვილი სალომე  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

60 3 

11.  ზაქაიძე გიორგი  ბაკალავრიატი სოციოლოგია 50 3 

12.  ზირაქაშვილი სოფიო  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 120 5 

13.  თოდაძე გიორგი  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

40 2 

14.  კამლაძე ანა  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

55 3 

15.  კვიციანი რომან  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

142 6 

16.  კობერიძე გუბაზ  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

25 2 

17.  მამუკაშვილი თამარი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 50 3 



18.  მგალობლიშვი

ლი 

სალომე  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

17 1 

19.  მეფარიშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 55 3 

20.  მინდიაშვილი სალომე  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

15 1 

21.  მინდიაშვილი თამარ  ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია 

45 2 

22.  მოდებაძე ევა  ბაკალავრიატი სოციოლოგია 60 3 

23.  ჟვანია ბექა  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

130 5 

24.  უსუფაშვილი ლევან  ბაკალავრიატი პოლიტიკის 

მეცნიერება 

32 2 

25.  ქათამაძე ლაშა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 15 1 

26.  შაინიძე ნატა  ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია 

45 2 

27.  ჩომახიძე ლუკა  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

76 3 

28.  ჭელიძე თამუნა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 65 3 

29.  ჭურაძე ჯონდო  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

0 1 

30.  ხმალაძე დიანა  ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია 

41 2 

31.  ჯღარკავა ანა  ბაკალავრიატი საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

75 3 

32.  მასხულია მათე  მაგისტრატურა ევრაზიისა და 

კავკასიის 

კვლევები(ინგლისუ

რენოვანი 

საერთაშორისო 

პროგრამა) 

0 1 

 


