




 

 

                                               ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

№ 
სტუდენტის 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  
ბერიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

2.  
კუცია უჩა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

3.  

ხითარიშვილი 

დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

4.  
ბერიძე აზა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

5.  
დუმბაძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

6.  ალიოღლი თამუნა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

7.  კვესიეშვილი ანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

8.  ფუტკარაძე თეონა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

9.  სურმანიძე შუქრი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

10.  
ყურშუბაძე მერაბ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

11.  
ყუფუნია სალომე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

12.  

ტარტარაშვილი 

ერეკლე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

13.  

ჩავლეიშვილი 

ბექა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

14.  
ხაბაძე მაგდა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 



 

 

15.  
ვანაძე მინდია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

16.  
ცეცხლაძე რომან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

17.  
გვიანიძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

18.  

სკამკოჩაიშვილი 

მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

19.  
ესაძე ნოდარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

20.  
გოგიტიძე გოგიტა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

21.  

ნატარიძე 

თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

22.  
ბოლქვაძე სალომე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

23.  
დიასამიძე ლაშა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

24.  

ლორთქიფანიძე 

ლაშა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

25.  
ჭაღალიძე დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

26.  

კეკელიძე 

თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

27.  

დათუნაშვილი 

ხვიჩა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

28.  
ქარცივაძე ბადრი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

29.  

ზოიძე ილია 

 
ეკონომიკა პირველი ბაკალავრიატი 

30.  

მახარაძე ჯემალ 

 
ეკონომიკა მესამე ბაკალავრიატი 

31.  
აბულაძე ლინდა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი მაგისტრატურა 



 

 

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  

ფუტკარაძე 

გოდერძი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი მაგისტრატურა 

№ 
სტუდენტის 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების  

საფეხური 

1 ბარამიძე მარიამ მედიცინა მესამე ერთსაფეხურიანი 

2 ბერიძე უჩა სტომატოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

3 
თავართქილაძე 

ლევან 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

პირველი ბაკალავრიატი 

4 
ბერიძე თემურ გეოგრაფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

5 
დიასამიძე ნათია ეკოლოგია 

პირველი ბაკალავრიატი 

6 
მჟავანაძე ილია ეკოლოგია 

პირველი ბაკალავრიატი 

7 
გოგოლიშვილი 

გიგა გეოგრაფია 
პირველი ბაკალავრიატი 

8 
დუმბაძე ხვიჩა გეოგრაფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

9 
სარია სალომე 

ეკოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

10 
ებრალიძე მაია  

ქიმია მეოთხე ბაკალავრიატი 

11 სურმავა თეონა  ბიოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 



 

 

 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

№ 
სტუდენტის 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  
აბაშიძე აბესალომ ფიზიკა მეორე ბაკალავრიატი 

2.  
ბოლქვაძე შოთა კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრიატი 

3.  
დარჩიძე ზურაბ კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრიატი 

4.  
კოსტავა გოგი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრიატი 

5.  
ფუტკარაძე დენის კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრიატი 

6.  
ქიზინიძე ზაზა კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრიატი 

7.  
ცინცაძე ირაკლი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრიატი 

8.  
ჩხაიძე მარიამი ფიზიკა მეოთხე ბაკალავრიატი 

9.  
ცინარიძე გოჩა მათემატიკა მეორე მაგისტრატურა 

10.  
გიორგაძე ზვიად მათემატიკა  დოქტორანტურა 

11.  

ოსეფაიშვილი 

სალომე 

დაწყებითი 

განათლება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

12.  
ჯიქია ნათია 

უმაღლესი 

განათლების 

მენეჯმენტი 

მეორე მაგისტრატურა 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

№ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

სწავლების 

წელი 

1 ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი მეორე 

2 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი მეორე 

3 არქიტექტურა ბაკალავრიატი მესამე 

4 არქიტექტურა ბაკალავრიატი მეოთხე 

5 
სასურსათო  

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი პირველი 

6 
სასურსათო  

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი პირველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

სწავლების 

წელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  კოჩალიძე ირაკლი მეოთხე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

2.  დიასამიძე გია მეოთხე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

3.  კუნჭულია ლაშა მესამე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

4.  შაქარიშვილი ანა მესამე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

5.  აივაზიანი ჟანა მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

6.  
ექვთიმიშვილი 

ნიკა 
მეორე ტურიზმი 

ბაკალავრიატი 

7.  თურაძე გიორგი მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

8.  
მენაღარიშვილი 

ნიკა 
მეორე ტურიზმი 

ბაკალავრიატი 

9.  
მორთულაძე 

დავით 
მეორე ტურიზმი 

ბაკალავრიატი 

10.  თურმანიძე მარიამ მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

11.  მიქაბერიძე ანა მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

12.  ქამადაძე ირმა მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

13.  ქარცივაძე ირაკლი მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

14.  ბარამიძე თეა მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

15.  აბაშიძე ბაჩანა პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

16.  დეკანაძე ქრისტინე პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

17.  თურმანიძე მარიამ პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

18.  თოიძე ირაკლი პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

19.  კახაძე ზაზა პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

20.  კოჩალიძე გიორგი პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

21.  ჟღენტი ნინო პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

22.  სურმანიძე თამარი პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 

23.  ძნელაძე ბადრი პირველი ტურიზმი ბაკალავრიატი 



 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ 

სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა  

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  
ცინცაძე ნინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

2.  ვარშანიძე  ქეთევან 
ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 
ბაკალავრიატი 

3.  
შერვაშიძე თათია 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეოთხე 
ბაკალავრიატი 

4.  ანანიძე გიუზელ 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

5.  ხალვაში როინ 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

6.  ბოლქვაძე თორნიკე 
თურქეთისმცოდნეო

ბა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

7.  სურმანიძე გიორგი 
თურქეთისმცოდნეო

ბა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

8.  
მარკოიძე მინდია 

თარგმანმცოდნეობა პირველი ბაკალავრიატი 

9.  
კელენჯერიძე თიკო 

თარგმანმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

10.  
აბულაძე თეა 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

11.  
ებრალიძე მარიამ 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

12.  
ვარშანიძე მარიამ 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

13.  
შაინიძე გურანდა 

ფილოსოფია პირველი ბაკალავრიატი 

14.  კილაძე ნინო ფილოსოფია მეოთხე ბაკალავრიატი 

15.  
ფაღავა ნინო 

სოციოლოგია მეორე მაგისტრატურა 



 

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი  

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 დიასამიძე ნატო სამართალმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

2 ოქროპირიძე 

გიორგი 

სამართალმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

3 ბერიძე ქეთევან სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

4 მანველიძე მამუკა სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

5 ქავთარაძე ნინო სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

6 ცქიტიშვილი მეგი სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

7 გვიანიძე მეგი სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

8 გოგუა ნიკა სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

9 გუნია კამილა სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

10 ზოიძე მეგი სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

11 კახაძე კახა სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

12 კუჭავა ირაკლი სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

13 მიქელაძე ანა სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

14 სიორდია ია სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

15 სურმანიძე თემურ სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

16 ტუღუში ელენე სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

17 ჩაკვეტაძე სპარტაკი სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

18 ფოცხიშვილი 

მარიამ 

სამართალმცოდნეობა პირველი ბაკალავრიატი 

19 ზანდარაძე გოჩა სამართალმცოდნეობა პირველი ბაკალავრიატი 

20 საბულუა ანა სამართალმცოდნეობა პირველი ბაკალავრიატი 

21 კახიძე ვახტანგ საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

მეოთხე ბაკალავრიატი 



 

 

 

22 სურმანიძე ქეთი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

23 

გეგიძე აკაკი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები მესამე ბაკალავრიატი 

24 

დევაძე ლაშა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები მესამე ბაკალავრიატი 

25 

ფაცაცია ნიკიტა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები მესამე ბაკალავრიატი 

26 

ავალიანი თამარ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები მეორე ბაკალავრიატი 

27 

ბერიძე მუხრან 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები პირველი ბაკალავრიატი 

28 

მიქელაძე ლონდა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

პირველი ბაკალავრიატი 

29 

ქამადაძე გიორგი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები პირველი ბაკალავრიატი 

30 

ღომიძე ხატია 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები პირველი ბაკალავრიატი 

31 
ბერიძე ლელა 

ფსიქოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

32 
მურვანიძე თამილა 

ფსიქოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

33 
ვარდიაშვილი  მაია 

ფსიქოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

34 
თურმანიძე  გიორგი 

ფსიქოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

35 
ცინცაძე ლინდა 

ფსიქოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

36 
ნინიძე ანა 

ევროპისმცოდნეობა 
მესამე ბაკალავრიატი 

37 
ბერიძე ანა 

ევროპისმცოდნეობა 
მეორე ბაკალავრიატი 

38 
ჩიმაკაძე სოსო 

ევროპისმცოდნეობა 
მეორე ბაკალავრიატი 

39 
გორაძე გიორგი 

ევროპისმცოდნეობა 
პირველი ბაკალავრიატი 

40 ქიზინიძე თამუნა კლინიკური 

ფსიქოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 
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