
2022-2023 სასწავლო წელი 

მუსიკის ფაკულტეტი 
 

სამუსიკო შემსრულებლობა (აკადემიური სიმღერა) – I კურსი 

1. ბოლქვაძე ანა               
2. განდელიძე ანნა          
3. მალუტაშვილი ანა      
4. ნაგერვაძე ლიზი          
5. ხაჟომია ანა                   

 

აკადემიური სიმღერა - II კურსი 

1. კარპიცკაია ელენა 

2. ლეფსაია ნინო 

3. ფალავანდიშვილი დიანა 

4. ჯინჭარაძე ირაკლი 

5. მანჯგალაძე ბელა  
 

აკადემიური სიმღერა - III კურსი 

1. ბაჯელიძე მეგი 

2. გორჯელაძე გიორგი 

3. სურმანიძე ამანდა 

4. ხარებავა სესილი 

5. ყორღანაშვილი მარიამ 

6. მგალობლიშვილი თამარ 

7. სიმონია ნანა 

8. ჩიკვაიძე ელიზა 

9. გორშკოვ გიორგი 
 

აკადემიური სიმღერა - IV კურსი 

1. გოთუა ანა 

2. გობრონიძე გიორგი 

3. დავითაძე ანა 

4. ენდელაძე მარიამ 

5. კონჯარია მათე 

6. მუხაშავრია ხატია 

7. ხაბაზი ცირა 

8. ჯიჯავაძე ქეთი 
 

ფორტეპიანო - I კურსი 

1. გიგაშვილი მაგდა 

2. გოგიტიძე გურანდა 

3. კაკაბაძე ანრი 



4. ხოფერია ქეთა 

5. ჭეიშვილი მარიამ 
 

ფორტეპიანო - II კურსი 

1. მებონია ლიკა 
 

ფორტეპიანო - III კურსი 

1. გაბელაია ლია 

2. დვალიშვილი ლუკა 

3. მდივანი ლილე 

4. მჟავანაძე თამაზი 

5. სურმანიძე თამუნა 
 

საორკესტრო (სასულე, სიმებიანი) - I კურსი 

1. ბურჭულაძე ლუკა 

2. გოგუა ზურაბ  

3. ვასილევა არინა 
 

საორკესტრო - (სასულე, სიმებიანი) - III კურსი 

1. კაბერაშვილი ნიკოლოზ  

2. ჩიმაკაძე მარიამ 
 

საორკესტრო (სასულე, სიმებიანი) - IV კურსი 

1. ჩუბინიძე მარიეტა 

2. ჯეგნარაძე ზურაბ 

3. ღლონტი დავითი  

4. პაპუნაშვილი ვასიკო  

5. მაჭარაშვილი ნინო  

 

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა  - I კურსი 

1. მალაყმაძე გურამ  

 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამა 

(მუსიკის მასწავლებელი) 

 

1. დარჩია თამარ  

2. ეგუტიძე რუსუდან 

3. სიხარულიძე ქეთევან 

 

 
 

 



მაგისტრატურა 

მუსიკის ფაკულტეტი 
 

აკადემიური სიმღერა - I კურსი  

1. დევაძე გაბრიელ 

2. მოსიაშვილი ნათია  

3. თებიძე ზაურ 

4. ჩხეიძე თათული 

5. წითელაშვილი სალომე  
 

აკადემიური სიმღერა - II კურსი 

1. დიასამიძე დავით 

2. ვაშაკიძე სალომე 

3. ზოიძე ნათია 

4. ცქვიტინიძე ნატო 

5. ბერიძე მაია 

6. ოსიყმაშვილი გვანცა 

7. სიხარულიძე ლელა 

8. სტურუა გიორგი 

9. გოქაძე ნათია 

10. მოწონელიძე ანნა  
 

სამუსიკო შემსრულებლობა (საორკესტრო) - I კურსი 

1. ბახტაძე გიორგი    
     
საორკესტრო სიმებიანი - I კურსი 

1. კუბლაშვილი თამრიკო  
 

საორკესტრო სიმებიანი - II კურსი 

1. ხოშტარია მარგარიტა  

2. დადეშქელიანი რუსუდან  

3. ხახვიაშვილი თეონა 
 

ფორტეპიანო - II კურსი 

1. ჩხეიძე თამთა 
 

მუსიკის ფაკულტეტი 

ბაკალავრი         -     49 
მაგისტრი           -    21     
მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამა - 3  (სულ ფაკულტეტზე - 73)    
 


