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                   ინფორმაცია სტუდენტის შესახებ 

 

 

ინფორმაცია მიმღები უსდ-ს შესახებ 

№ სახელი გვარი 
მიმრები უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 

 

ფაკულტეტის დასახელება 
პროგრამის დასახელება 

1.  ბაქარ ფუტკარაძე ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

და სამართლის სკოლა 

სამართალი 

2.  ნინო აბულაძე ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

და სამართლის სკოლა 

ქართული ფილოლოგია 

3.  ნინო კვიტაიშვილი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

პედაგოგიური დაწყებითი განათლება 

4.  მინაგო ხალვაში სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მედიცინის ,,მედიცინა+PBL'' 

5.  გიორგი ბერიძე სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

სახვითი, სასცენო და კინო-

ტელე ხელოვნების 

დიზაინის (ტექსტილის დიზაინი; 

სამოსის დიზაინი) 

6.  ელისო ფაცაცია სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

სახვითი, სასცენო და კინო-

ტელე ხელოვნების 

დიზაინის (ტექსტილის დიზაინი; 

სამოსის დიზაინი) 

7.  რუსუდან ბოლქვაძე სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

სახვითი, სასცენო და კინო-

ტელე ხელოვნების 

დიზაინის (ტექსტილის დიზაინი; 

სამოსის დიზაინი) 

8.  თინათინ ქათამაძე სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ბიზნესის ადმინისტრირება 

9.  ეკა ცეცხლაძე სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მათემატიკა 

10.  ასმათ დარჩიძე სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

11.  დიტო მსხალაძე სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

იურიდიული სამართალი 

12.  ბაჩუკი ფარტენაძე სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

იურიდიული სამართალი 

13.  გიორგი ბერიძე სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და 

განათლების ფაკულტეტი 

 

1.კულტურის მენეჯმენტი(ძირითადი 

სპეციალობა) | 2.ბიზნესის 

ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო 

და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)  

(ძირითადი სპეციალობები) 

 

14.  ნინო ლომიძე სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და 

განათლების ფაკულტეტი 

1.კულტურის მენეჯმენტი(ძირითადი 

სპეციალობა) | 2.ბიზნესის 

ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო 



და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)  

(ძირითადი სპეციალობები) 

15.  ავთანდი

ლ 

დავითაძე სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და 

განათლების ფაკულტეტი 

1.კულტურის მენეჯმენტი(ძირითადი 

სპეციალობა) | 2.ბიზნესის 

ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო 

და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)  

(ძირითადი სპეციალობები) 

16.  ანა თანალიში სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სამართლის სკოლა სამართალი 

17.  ვახტანგ კაჭარავა სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და 

განათლების ფაკულტეტი 

1.კულტურის მენეჯმენტი(ძირითადი 

სპეციალობა) | 2.ბიზნესის 

ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო 

და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)  

(ძირითადი სპეციალობები) 

18.  ინეზა დუმბაძე სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

ქართული ფილოლოგია 

19.  დავით გოგაძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

20.  თორნიკე ბერიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

ბიზნესის და მართვის ბიზნესის ადმინისტრირება 

21.  ბექა ვარშანიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის ელექტრომექანიკა 

22.  გივი ჯაიანი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

23.  ლაშა გობაძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

24.  ილია ბეჟანიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

25.  ანა ნუჟნაია სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

ბიზნესის და მართვის ბიზნესის ადმინისტრირება 

26.  ჯუბა ბერიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

27.  ნიკა ფასეიშვილი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

28.  არჩილ თურმანიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

29.  სტელა ჯიჯავაძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

ბიზნესის და მართვის ბიზნესის ადმინისტრირება 

30.  ნიკა ბერიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

31.  გიორგი ბერიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

32.  თემურ ანუშიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო 

ტერმინალების ექსპლუატაცია 



33.  ზურაბ ლორთქიფანიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

34.  ლაშა ფარტენაძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

35.  სულხან ჯაყელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო 

ტერმინალების ექსპლუატაცია 

36.  თედო ლორთქიფანიძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის ელექტრომექანიკა 

37.  ნიკა ბათაძე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

38.  ვიტალი კირინი სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის 

და დიზაინის 

არქიტექტურა 

39.  სალომე ჭიღლაძე სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

ტელეკომუნიკაცია 

40.  ივერი მამასახლისოვი სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა, მათემატიკის, 

ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

41.  სალომე ჭითაშვილი სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

42.  მარიამი ბერიძე შპს  "გურამ თავართქილაძის სახელობის 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი" 

ბიზნესისა და სოციალური 

მეცნიერებების 

ტურიზმი 

43.  არჩილ შერიფაძე შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

საზღვაო-საინჟინრო გემის მექანიკა 

44.  გიორგი პატარაია შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

ლოგისტიკის საერთაშორისო გადაზიდვების 

ორგანიზაცია და მართვა 

45.  სულხან ხალვაში შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

საზღვაო-საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

46.  გიორგი კოტიშაძე შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

საზღვაო-საინჟინრო გემის მექანიკა 

47.  თემურ ბერიძე შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

საზღვაო-საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

48.  ლევან მესროპიანი შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

საზღვაო საინჟინრო გემის მექანიკა 

49.  დავით არძენაძე შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

50.  რაინდი გუნდაძე შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

51.  გიორგი კახიძე შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

საზღვაო საინჟინრო საზღვაო ნავიგაცია 

52.  თამარ დავითულიანი შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა ტურიზმი 

53.  ირაკლი მალაზონია შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) 

54.  ნინო ქიძინიძე შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის ბიზნესისა და მართვის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) 



უნივერსიტეტი 

55.  ნანა კახაძე შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) 

56.  ნანა ჯიქია შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

სამართლის სკოლა სამართალი 

57.  მონიკა ბოლქვაძე შპს - თბილისის ჰუმანიტარული 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

ჯანდაცვის სტომატოლოგია 

58.  ლია მჭედლიშვილი შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი კავკასიის სამართლის სკოლა სამართალი 

59.  მარიამ მორჩილაძე შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი კავკასიის სამართლის სკოლა სამართალი 

60.  ნიაზ ბოლქვაძე შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი კავკასიის სამართლის სკოლა სამართალი 

61.  სალომე ხინიკაძე შპს - ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება; 

62.  ირმა გოგიტიძე შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი 

ბიზნესისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა სკოლა 

ჟურნალისტიკა 

63.  თამუნა გურგენაძე შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

იურიდიული სამართალი 

64.  სოფო ძირკვაძე შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

ჰუმანიტარულ-სოციალურ 

მეცნიერებათა 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

65.  ლინდა ვაშალომიძე შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

ჰუმანიტარულ-სოციალურ 

მეცნიერებათა 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

66.  ინგა ქვათაძე შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

ბიზნესის მართვის ტურიზმი 

67.  ანა ძნელაძე შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

ჰუმანიტარულ-სოციალურ 

მეცნიერებათა 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

68.  ელენე გულაბერიძე შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

ბიზნესის მართვის ბიზნესის ადმინისტრირება 
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