
დანართი N4 

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018  წლის 27 სექტემბრის 

                                                                                                                         №889/01-04  ბრძანებით  

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

N სახელი გვარი პ/ნ საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა 
აღიარებული 

კრედიტი 
სემესტრი 

1.  ადამია ანდრო  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 54 3 

2.  ასანიძე გიორგი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 188 7 

3.  აფაქიძე თემურ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 54 3 

4.  ბაკურაძე ლუკა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 20 2 

5.  ბეჟანიშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 0 1 

6.  ბექაური ლიკა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 54 3 

7.  გაჩეჩილაძე თათია  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 32 2 

8.  გოგოლაძე ლუკა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 30 2 

9.  გურგენიძე ირაკლი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 12 1 

10.  ეგნატაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 35 2 

11.  ვაშკლევიჩი საბა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 60 3 

12.  ზარქუა ირაკლი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 0 1 

13.  ზაქაიძე თამარ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 45 2 

14.  თეთვაძე ლაშა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 110 5 

15.  თოფურია დავითი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 0 1 

16.  ივანოვი იულია  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 18 1 

17.  კაპანაძე ფიქრია  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 60 3 

18.  კარაპეტიანი მარგარიტა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 60 3 

19.  კილაძე ვახტანგი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 30 2 

20.  კირთაძე გიორგი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 46 2 

21.  კუხალეიშვილი თენგიზ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 14 1 

22.  ლეთოდიანი ნიკა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 90 4 

23.  ლეჟავა გიორგი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 79 3 

24.  ლომიძე თამარ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 120 5 



25.  მძინარაშვილი დავითი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 71 3 

26.  ნანსყანი გელა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 57 3 

27.  პარონიანი დავიდ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 50 3 

28.  სახელაშვილი ფიქრია  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 115 5 

29.  სვანიშვილი ლევანი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 8 1 

30.  სინატაშვილი თეიმურაზი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 61 3 

31.  ტალახაძე ნატალი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 42 2 

32.  ტორაძე ცოტნე  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 20 2 

33.  ფანჩვიძე ალტა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 115 5 

34.  ფარჯანაძე თინათინი  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 115 5 

35.  ქათამაძე მარიამ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 0 1 

36.  ქარჩავა ლუკა  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 6 1 

37.  ქერდიკაშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 121 5 

38.  ქეშელაშვილი ნათია  ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 110 5 

39.  შანიძე დიმიტრი 
 

ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 110 5 

40.  შიოშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 0 1 

41.  ცაავა თამუნა 
 

ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 55 3 

42.  ჭიკაიძე მარიამ 
 

ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 60 3 

43.  ხოხიაშვილი ნუგზარ 
 

ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 96 4 

44.  ჯაფარიძე მიხეილ 
 

ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 57 3 

45.  აბულაძე მარიამი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 47 2 

46.  აბშილავა გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 0 1 

47.  ბაკურაძე ბაკური 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 39 2 

48.  ბეგდარაშვილი თამარი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 60 3 

49.  ბერაია კონსტანტინე 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 115 5 

50.  ბერუაშვილი ვლადიმერ 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 0 1 

51.  ბუკია ნიკა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 12 1 

52.  ბურდიაშვილი ნინო 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 36 2 

53.  გაგნიძე ნიკა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 0 1 

54.  გავაშელიშვილი საბა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 60 3 

55.  გაუარაშვილი მარიამი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 65 3 

56.  გვირჯიშვილი მარი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 60 3 

57.  გზობავა ანა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 0 1 

58.  გულბანი გურამი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 22 2 

59.  ვეზდენი ლუკა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 18 1 



60.  თამლიანი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 9 1 

61.  თამლიანი როენა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 24 2 

62.  თოდუა ლაშა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 15 1 

63.  კასრაძე დავით 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 16 1 

64.  კვარაცხელია გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 6 1 

65.  კვიციანი მარიამი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 60 3 

66.  კუკულავა სალომე 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 6 1 

67.  კუტუბიძე ირაკლი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 51 3 

68.  ლაბახუა ლუკა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 9 1 

69.  ლაშხია საბა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 18 1 

70.  ლუტიძე ლაშა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 54 3 

71.  მაღულარია ანა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 45 2 

72.  ჟვანია მურმან 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 18 1 

73.  რევაზიშვილი ცოტნე 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 30 2 

74.  სოლოღაშვილი ლუკა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 25 2 

75.  სულაქველიძე ბექა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 38 2 

76.  ფანჩვიძე მირანდა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 60 3 

77.  ქარჩავა ლაშა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 45 2 

78.  ქაჯაია შოთიკო 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 6 1 

79.  შარაძე ტარიელ 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 6 1 

80.  ჩაპლიგინი ვიქტორია 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 6 1 

81.  ჩიტრეკაშვილი ბექა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 34 2 

82.  ციცქიშვილი მამუკა 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 25 2 

83.  ძიძიგური მინდია 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 14 1 

84.  ჭალიძე ოთარ 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 50 3 

85.  ჭარელიშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 30 2 

86.  ხინთიბიძე თორნიკე 
 

ბაკალავრიატი ეკონომიკა 42 2 

87.  ბერაია გურამი 
 

ბაკალავრიატი 

ეკონომიკის საერთაშორისო 

სკოლის (ISET) ეკონომიკა 

ინგლისურენოვანი  

0 1 



88.  ნოზაძე გიგა 
 

ბაკალავრიატი 

ეკონომიკის საერთაშორისო 

სკოლის (ISET) ეკონომიკა 

ინგლისურენოვანი  

 

 

0 

 

 

1 

89.  აბაშიძე თამაზ 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  26 2 

90.  აკობია ნინო 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  0 1 

91.  ასათიანი სალომე 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  30 2 

92.  ახალკაციშვილი ბექა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  0 1 

93.  ბერაძე ქეთევან 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  55 3 

94.  ბუცხრიკიძე ნანა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  121 5 

95.  გასანოვი სამირ 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  60 3 

96.  გელაშვილი მარიამი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  84 4 

97.  გელაძე რედი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  47 2 

98.  გულიაშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  9 1 

99.  დვალიშვილი ოთარი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  6 1 

100.  დვალიძე ქრისტინე 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  26 2 

101.  ებრალიძე გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  102 4 

102.  კარდანახიშვილი მარიამ 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  130 5 

103.  კენჭოშვილი მარიამი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  120 5 

104.  კვიციანი ნატო 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  51 3 

105.  კობიაშვილი მერაბი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  78 3 

106.  კობიძე გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  38 2 

107.  კონიაშვილი ნინო 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  51 3 

108.  კუპატაძე რომანი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  6 1 

109.  მესხი ლაშა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  53 3 

110.  მჟავანაძე გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  26 2 

111.  მუმლაძე ბაჩუკი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  5 1 

112.  ნადირაძე მერი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  66 3 

113.  ნინიაშვილი ქეთი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  109 4 

114.  როგავა ლუკა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  0 1 

115.  სახელაშვილი თამთა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  115 5 

116.  სეხნიაშვილი ლაშა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  24 2 

117.  სტეფანია გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  10 1 

118.  ტაბატაძე გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  60 3 

119.  ტყებუჩავა ბექა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  59 3 

120.  უგრეხელიძე ჯონი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  0 1 



121.  ფანცხავა ბესარიონი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  20 2 

122.  ქურიძე ნინო 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  73 3 

123.  შედანია კესო 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  0 1 

124.  ჩახაია ოლიკო 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  96 4 

125.  ჩოხელი მიხეილი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  5 1 

126.  ცუცქირიძე ნინო 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  50 3 

127.  ჭურაძე მარიამი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  0 1 

128.  ხურციძე გიგლა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  10 1 

129.  ჯანაშია მთვარისა 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  25 2 

130.  ჯიქურიშვილი თამარი 
 

ბაკალავრიატი ტურიზმი  69 3 

131.  ჯობავა თამუნა 
 

ბაკალავრიატი 
ტურიზმი  

42 2 

132.  ბროკიშვილი შოთა 
 

მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირება 6 1 

133.  კახიანი რობერტი  მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირება 17 1 

134.  ფუთურიძე თამთა  მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირება 15 1 

135.  ჯაფარიძე ანა  მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირება 10 1 

136.  გორგაძე რამაზ  მაგისტრატურა ეკონომიკა 0 1 

137.  ცეკვავა ლანა  

მაგისტრატურა 

ტურიზმი 

5 1 

138.  ბუნიათიშვილი თორნიკე  დოქტორანტურა ბიზნესის ადმინისტრირება 10 1 

139.  მალუძე სალომე  დოქტორანტურა ბიზნესის ადმინისტრირება 45 2 

140.  მაჩიტიძე მიხეილ  დოქტორანტურა ბიზნესის ადმინისტრირება 15 1 

141.  კონცელიძე ნინო 
 

დოქტორანტურა ეკონომიკა 40 2 

142.  ლომიძე გიორგი 
 

დოქტორანტურა ეკონომიკა 0 1 

 

 


