
დანართი №1 

 

 

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური რეგისტრაციაგაუვლელი  

125  ბსუ-ს  სტუდენტი, მათ შორის: 

 

1. ტურიზმის ფაკულტეტზე - 5 სტუდენტი; 

2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე - 27 სტუდენტი; 

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე - 11 სტუდენტი; 

4. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 10 სტუდენტი; 

5. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტზე - 11 სტუდენტი; 

6. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 18 სტუდენტი; 

7. ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე - 43 სტუდენტი. 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

სასწავლო 

წელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 
თავდგირიძე მაგდა მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

2 
ღამბაშიძე მარიამ მეორე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

3 
გოგუაძე თეონა მესამე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

4 
ზანდარაძე მარინა მეოთხე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

5 
ქათამაძე რუსლან მეოთხე ტურიზმი ბაკალავრიატი 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

სწავლების 

წელი 
უმაღლესი 

განათლების 



(სპეციალობა) საფეხური 

1.  
დიასამიძე ზუკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

2.  
სირაბიძე თამარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

3.  ცეცხლაძე ბექა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

4.  
მელაძე დალი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

5.  ჭანიძე დიანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

6.  
დვალი ნინო 

ფინანსები და საბანკო 

საქმე 
მეორე მაგისტრატურა 

7.  
ზაქარიაძე ზვიად 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

8.  
კონცელიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

9.  
ტაკიძე თამილა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

10.  
ქიქავა ირაკლი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

11.  
ორლოვი ვასილ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

12.  
შავაძე როლანდ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

13.  
ჯაბნიძე ავთანდილ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

14.  
ზოიძე მამუკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

15.  

მოისწრაფიშვილი 

მინდია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

16.  

ნიკოლაიშვილი 

ნატალია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

17.  
კოპალეიშვილი ბექა ეკონომიკა მესამე ბაკალავრიატი 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  
შავაძე ედიკა ეკონომიკა მესამე ბაკალავრიატი 

19.  
ირემაძე მევლუდ ეკონომიკა მეოთხე ბაკალავრიატი 

20.  
შერვაშიძე ნინო ეკონომიკა მეოთხე ბაკალავრიატი 

21.  
ქურიძე როინ ეკონომიკა მეოთხე ბაკალავრიატი 

22.  
ბერიძე როინ ეკონომიკა მეოთხე ბაკალავრიატი 

23.  
ბარაბაძე რევაზ ეკონომიკა მეოთხე ბაკალავრიატი 

24.  
მახაჭაძე მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

25.  
ჭაღალიძე მამუკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

26.  

ლომინაძე 

რუსუდან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი მაგისტრატურა 

27.  
დუმბაძე ნანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე მაგისტრატურა 



იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სასწავლო 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 გოგიტიძე ჯემალ სამართალმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

2 სანიკიძე მექი სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

3 ჩაგანავა ანა საერთაშორისო ურთ. მეოთხე ბაკალავრიატი 

4 ქათამაძე ნათია საერთაშორისო ურთ. მეორე ბაკალავრიატი 

5 მეფარიშვილი თათია ევროპისმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

6 სურმანიძე სულხან ევროპისმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

7 ბერიძე ლელა ფსიქოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

8 გაფრინდაშვილი 

მარიამ 

ფსიქოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

9 ფუტკარაძე გიორგი სისხლის   სამართალი მეორე მაგისტრატურა 

10 ფუტკარაძე ინდირა კლინიკური 

ფსიქოლოგიის 

პირველი მაგისტრატურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  კენჭაძე მარიამ 
ინგლისური 

ფილოლოგია 
მესამე ბაკალავრიატი 

2.  
დუაძე ირაკლი 

ისტორია მეორე ბაკალავრიატი 

3.  
მუკბანიანი გიორგი 

ისტორია მეორე ბაკალავრიატი 

4.  მახარაძე ნიკა ისტორია მესამე ბაკალავრიატი 

5.  ნოღაიდელი დავიდ ისტორია მეოთხე ბაკალავრიატი 

6.  ტუღუში ილია ისტორია მეოთხე ბაკალავრიატი 

7.  
გოგეშვილი 

მირანდა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

8.  გორაძე მარიამ 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

9.  ვართმანიძე ნინო 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

10.  მიქელაძე ეკა 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

11.  მჟავანაძე ნათია 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

12.  შაინიძე ლიკა 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

13.  ცეცხლაძე ირმა 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

14.  ჭაღალიძე ნათია 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

15.  კუტუბიძე თათია 
ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე ბაკალავრიატი 

16.  ბალაძე ანა თურქეთისმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 



17.  
მოწყობილი მედეა 

სოციოლოგია 
მეორე მაგისტრატურა 

18.  
ოთიაშვილი ნინო 

სოციოლოგია 
მეორე მაგისტრატურა 

 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

№ 
სტუდენტის 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

 (სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  თავაძე მარიეტა 
დაწყებითი საფეხურის 

მომზადების მომზადების  
მეორე 

ინტეგრირებული 

საბაკალავრო 

სამაგისტრო 

2.  თურმანიძე ნინო 
დაწყებითი საფეხურის 

მომზადების მომზადების  
მეორე 

ინტეგრირებული 

საბაკალავრო 

სამაგისტრო 

3.  ცინცაძე ნინო 
დაწყებითი საფეხურის 

მომზადების მომზადების  
მეორე 

ინტეგრირებული 

საბაკალავრო 

სამაგისტრო 

4.  

 

მსხალაძე ანა 

დაწყებითი საფეხურის 

მომზადების მომზადების  მეორე 

ინტეგრირებული 

საბაკალავრო 

სამაგისტრო 

5.  ჩხიკვაძე ნინო 

დაწყებითი საფეხურის 

მომზადების მომზადების  მეორე 

ინტეგრირებული 

საბაკალავრო 

სამაგისტრო 

6.  
დიასამიძე 

მელანო 
დაწყებითი განათლება მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

7.  ცინცაძე ლინდა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრიატი 

8.  
ცეცხლაძე ლენა მათემატიკა მესამე ბაკალავრიატი 

9.  ჟოჟაძე თორნიკე მათემატიკა მესამე ბაკალავრიატი 

10.  დუმბაძე ლუიზა ფიზიკა მესამე ბაკალავრიატი 

11.  ქადიძე მირზა 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
მეორე 

ბაკალავრიატი 

 

 

 



ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

№ პირადი ნომერი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

1 61006075401 ბაკალავრიატი არქიტექტურა პირველი 

2 61001083724 ბაკალავრიატი ტელეკომუნიკაცია პირველი 

3 61004070524 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

4 61850013430 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

5 61001079537 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

6 01001082371 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

7 58001032243 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

8 61006015781 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

9 61006012009 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

10 61004068322 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

11 61004066220 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

12 61010019070 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

13 61401097055 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

14 61004067232 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეორე 

15 14741128 ბაკალავრიატი არქიტექტურა მეორე 

16 61009031599 ბაკალავრიატი არქიტექტურა მეორე 

17 61001078136 ბაკალავრიატი მშენებლობა მეორე 

18 61006074474 ბაკალავრიატი მშენებლობა მეორე 

19 61001080640 ბაკალავრიატი ტელეკომუნიკაცია მეორე 



20 33001074647 ბაკალავრიატი ტელეკომუნიკაცია მეორე 

21 61004063586 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

22 46001021409 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

23 07001051675 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

24 61001073468 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

25 61008018105 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

26 61004059071 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

27 61006072740 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

28 61004056721 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მესამე 

29 
61001087223 ბაკალავრიატი მშენებლობა 

მესამე 

30 61008018466 ბაკალავრიატი მშენებლობა მესამე 

31 61001081656 ბაკალავრიატი მშენებლობა მესამე 

32 61008018558 ბაკალავრიატი მშენებლობა მესამე 

33 61006072651 ბაკალავრიატი მშენებლობა მესამე 

34 
61006068014 ბაკალავრიატი მშენებლობა 

მესამე 

35 61009031029 ბაკალავრიატი მშენებლობა მესამე 

36 61009027846 ბაკალავრიატი მშენებლობა მესამე 

37 
61001076245 ბაკალავრიატი 

სამთო და 

გეოინჟინერია 

მესამე 

38 
61006068824 ბაკალავრიატი 

სამთო და 

გეოინჟინერია 

მესამე 

39 61010018826 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეოთხე 

40 61001076129 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეოთხე 

41 61004062589 
ბაკალავრიატი 

აგრარული 

ტექნოლოგიები 

მეოთხე 



42 
61001080709 ბაკალავრიატი მშენებლობა 

მეოთხე 

43 61004065274 ბაკალავრიატი 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
მეოთხე 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

№ სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების  

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 თევზაძე ალექსანდრე მედიცინა მეორე ერთსაფეხურიანი 

2 ბლაგიძე ანა მედიცინა მესამე ერთსაფეხურიანი 

3 მინდაძე გიორგი მედიცინა მესამე ერთსაფეხურიანი 

4 აშიმოვი რუსლან სტომატოლოგია მეორე ერთსაფეხურიანი 

5 თოფუზი ომერ ფარუქ სტომატოლოგია მეორე ერთსაფეხურიანი 

6 ღლონტი ეკა ფარმაცია მესამე ბაკალავრი 

7 სვანიძე ლაურა ბიოლოგია პირველი ბაკალავრი 

8 მჟავანაძე მერი ბიოლოგია მეორე ბაკალავრი 

9 ფაღავა ჯემალ გეოგრაფია მეორე ბაკალავრი 

10 გვაზავა თათია ბიოლოგია მესამე ბაკალავრი 

11 ფუტკარაძე სოფიო ქიმია მეოთხე ბაკალავრი 
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