
2022-2023 სასწავლო წელი 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი  

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 
 

დიზაინი (სამოსის დიზაინი) - I კურსი 

1. აბაშიძე თამთა               
2. ანანიძე მარიამ               
3. აფრიაშვილი მარიამ   
4. ბანძელაძე დაჩი             
5. გიგატაძე მარიამ            
6. დავითაძე სალომე         
7. დუმბაძე ელისო                   
8. ზეიშვილი მერი 

9. კუზნეცოვა არინა 

10. ვერძაძე თეკლე              
11. მამედოვა სოფია            
12. საფარიძე მარიამ            
13. შაინიძე ანა   
14. ღლონტი თეა                 
15. ღოღობერიძე ლანა       

 

დიზაინი (სამოსის დიზაინი) - II კურსი 

1. ასათიანი მარიამ    

2. ბოლქვაძე თამრიკო    

3. გოგოხია მეგი    

4. დავითაძე ნინო    

5. რუხაძე ნაია    

6. ფოთელიძე თამთა    

7. ქობულაძე ანა    

8. შარაძე ლიზი    

9. წივილაძე მარიამ    

10. ჭაღალიძე ლილიანა    

11. დავიდოვა ანუკი    

12. მოწყობილი გელა 
 

დიზაინი (სამოსის დიზაინი) - III კურსი 

1. ანანიძე მარიკა     

2. ბეჟანიძე ლელა    

3. დავიდოვა ანა    

4. მაკარაძე მანანა    

5. გრემელაშვილი ნინო    



6. საგინაძე მარიამ    
 

დიზაინი (სამოსის დიზაინი) - IVკურსი 

1. ამაღლობელი ხატია    

2. ბოლქვაძე რუსუდან    

3. გოგიტიძე რიტა    

4. ვანილიში მირა   

5. კოჩალიძე მეგი    

6. მამულაძე მაყვალა    

7. შალამბერიძე ელენე    

8. ცხადაძე ქეთევანი  

9. ხალვაში ანა    

10. ხიზანიშვილი ლანა    

11. შავაძე ნინო    

12. კოტია სოფი    
 

არქიტექტურა - I კურსი 

1. ვარშანიძე ლიკა            
2. იმნაიშვილი ანრი         
3. კორიფაძე  იანა              
4. სარჯველაძე ნინო         
5. ჯანაძე თეკლა                
6. ჯორბენაძე ქრისტინა   
7. ღოღობერიძე ნიკა 

 

არქიტექტურა - II კურსი 

1. ბერიძე ამირან    

2. გვიანიძე დავით    

3. გოგრაჭაძე გეგი    

4. ცეცხლაძე მურმან   

5. ჯინჭარაძე ანა    

6. ღოღობერიძე ანა   

7. გობაძე ირინე 
 

არქიტექტურა - III კურსი 

1. აბაშიძე დარინა      

2. ბერიძე გიორგი    

3. გოგოხია გიორგი     

4. დოლიძე ქეთი    

5. ვანაძე გიორგი    

6. მექვაბიშვილი მარიამ    

7. ფარცახაშვილი მარიამ    



8. ცეცლაძე მარიკა   

9. ბრუნჯაძე დავით  

10. გურგენაძე ბარბარე 

                                               

არქიტექტურა - IV კურსი 

1. გორჯელაძე რუსლან      

2. ზარქუა ნიკოლოზ    

3. მორთულაძე ქეთევან    

4. ნაკაშიძე დალილა    

5. საკანდელიძე გიორგი    

6. ტუნაძე ომარ    

7. ჯორბენაძე იოსებ    

8. ჭელიძე თინიკო    

9. ქორჩილავა ლენო     

10. კუკულაძე სოფიო      

11. ბაჯელიძე ქეთი    

12. თურმანიძე თორნიკე     

13. თედორაძე ნათია    

14. ქათამაძე გიორგი     

15. ჯინჭარაძე ნათია       

16. ბაქრაძე მურმან    

17. დიასამიძე თემურ    

18. ცეცხლაძე ირაკლი   

19. ლაზიშვილი გეგა    

20. ხუნწარია მიხეილ    

21. ფუტკარაძე თეა    

22. მახარაშვილი თამარ    

23. ფაღავა ოთარ 

24. ბრუნჯაძე ჯემალ      
  

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი 
 

მსახიობის ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი)  - I კურსი 

1. ბედინეიშვილი სალომე   
1. გველესიანი მარიამი         
2. გუჯაბიძე მარიამი             
3. თედორაძე ლევან              
4. მელაძე ანი                          
5. ჭეიშვილი ლუკა   
6. მღებრიშვილი მარიამ              

 

მსახიობის ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი)  - II კურსი 

1. ენდელაძე მარიამ    

2. ვაშაყმაძე გივიკო    

3. თავართქილაძე სოფო    

4. სიხარულიძე შორენა    

5. ცხადაძე ანრი    

6. ჯანგიძე ცოტნე    

7. ჯიჯავაძე თეკლა    

8. სამთელაძე ნოდარ    
 

მსახიობის ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი)  - III კურსი 

1. აბულაძე ნიკუშა    

2. გოგელია გიორგი    

3. ქვაქულოღლი ნუკრი    

4. მაშავა მარიამ     

5. ბრეგაძე კახაბერ    

6. კვარაცხელია შაკა    

7. ტამანგო ჯღერია    

8. მამრიკიშვილი დავით   

9. გვიჩია ვაჩე 
 

მსახიობის ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი) - IV კურსი 

1. ბერიძე გიორგი   

2. ბოლქვაძე მანონი    

3. გადაბაძე გია    

4. გუჯაბიძე გიორგი    

5. დიასამიძე ნინო    

6. ლიპარტელიანი გიორგი     

7. მორჩილაძე ჯაბა  
 

დრამისა და თოჯინების თეატრის სამსახიობო - IV კურსი  



1. ვარშანიძე გიორგი  

კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი 
 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება  (კინორეჟისურა) - I კურსი 

1. მეგრელიშვილი ნინო 

2. შევჩენკო თამაზ 

   

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - II კურსი 

1. კახიძე ლუკა     

2. ცენტერაძე მარიკა  
 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - III კურსი 

1. აბლოთია მეგი   

2. სირაძე ლია      

3. თურმანიძე ნინო    

4. ბერიძე რესან  
 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - IV კურსი 

1. კალანდაძე თორნიკე   

2. ხუხუნაიშვილი გიორგი   

3. კაკაბაძე ალექსანდრე  

4. ჯინჭარაძე ნინო     

5. მიქაძე შალვა  

6. თავართქილაძე ნუკრი    

7. დუმბაძე რუსლან    

8. თავაძე თორნიკე    

9. კვიკვინია ია     

10. მიქაძე ლუკა    

11. შონია ირაკლი    

12. ქადიძე დავით    

13. პოტაპოვიჩი ანნა  
   
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - IV კურსი 

1. ვერძაძე ნიკა   

2. კალანდაძე ნიკა   

3. მელაძე ბონდო   

4. შანიძე აბელ          

5. გიორგაძე თინათინ    

6. ნოდია გრიგოლ  
 

 



მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა 
 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 
 

სამოსის დიზაინი - I კურსი  

1. ტაკიძე დავით 
 

სამოსის დიზაინი - II კურსი  

1. ასანიძე მადონა   

2. გეგიძე ქეთინო    

3. გოგიაშვილი ნანა     

4. მალაზონია ანა    

5. მაკალათია მაკა    

6. ხალვაში ნანა    

7. ღოღობერიძე მარიამ    
 

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამის  რეჟისურა) - I კურსი 

1. ბურდული მარინა 
 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამის  რეჟისურა) - II კურსი   

1. მაღლაკელიძე ვანო    

2. ჩავლეშვილი გიორგი    

3. ჩოხარაძე მინდია     

4. კვერღელიძე ირაკლი    

5. ღომიძე მიხეილ   
 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (თოჯინების თეატრის რეჟისურა) - II 

კურსი   

1. მელია დიმიტრი    
 

კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (მხატვრული კინოს რეჟისურა) - I კურსი 

1. გაბაიძე მიხეილ 

2. კეჟერაძე სერგო 

3. სტურუა სოსო 
 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (მხატვრული კინოს რეჟისურა) - II კურსი 

1. ახალაძე ანა    

2. ახალაძე სალომე    

3. ბენდელიანი დავით    

4. ბერიძე დავით    



5. კახაბერიძე რუსლან   

6. კვიჭიძე ბესიკ    

7. ლეჟავა ავთანდილ    

8. ნინიძე ანი   

9. სიგუა ერეკლე   

10. ცეცხლაძე ეკატერინე 

11. ჭაღალიძე ლენა    

12. ქუთათელაძე მერცია 

13. ორაგველიძე მირიან   

14. გიორგაძე გიორგი   

15. ფუტკარაძე ელიზბარ   

16. კოჩალიძე ედნარი    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

ბაკალავრი          -    151 
მაგისტრი           -    34  (სულ ფაკულტეტზე - 185)   
 


