
2022-2023 სასწავლო წელი 

განათლების, ჰუმანიტარულ  და  სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა - I კურსი 

1. ბერიძე ინგა                          

2. ბოლქვაძე ლიკა                   

3. გოგიბერიძე ნინო                 

4. დუმბაძე ნინო                       

5. თავდგირიძე მარიამ           

6. ირემაძე თეონა                     

7. კუჭავა ანა                               

8. ქართველიშვილი სოფიკო  

9. ყურშუბაძე გიორგი              

10. შავაძე ქეთი                         

11. შაშიკაშვილი მედეა          

12. ცეცხლაძე ლუკა  

13. გუჯაბიძე მაკა                     
 

ხელოვნებათმცოდნეობა - II კურსი 

1. ბრუნჯაძე  თამთა 

2. თავართქილაძე თინათინ 

3. ლომსანიძე მარიტა 

4. მელია ანნა 

5. სუვოროვა ანა-მარია 

6. ჩაიძე ნიკა 

7. ცეცხლაძე ბესარიონ 

8. ხაბაძე მეგი 

9. ჯინჭრაძე დიანა 

10. ჯორბენაძე ალექსანდრა 

11. შაინიძე მარიამ 

12. ჩოგაძე შორენა 

13. მანაგაძე ანასტასია 

14. კახიძე მარიამ  
 

ხელოვნებათმცოდნეობა - III კურსი 

1. აბაშიძე ლელა  

2. დიასმიძე ლილე  

3. მიქაბერიძე ანა 

4. შავაძე ლიკა  

5. ჩაგანავა გვანცა  

6. ძნელაძე ანნა  

7. ჭაკნელიძე გურამ  



8. მანველიძე გიორგი 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა - IV კურსი 

1. ამაღლობელი ნანა               

2. გოგიჩაიშვილი ლიკა          

3. დვალიშვილი თამარ 

4. ვასაძე ანა                               

5. ზაქარიაძე მარიამ                 

6. თოფურია თათია                 

7. სამნიძე ნინი                          

8. ძირკვაძე გიორგი 

9. გიორგაძე ანა                         

10. თავდგირიძე ნიკა                 

11. ღოღაძე ნანა                               

12. შაინიძე ლიკა                           

13. შაინიძე გიორგი 

14. წულიკიძე ტარიელ  

15. შამილიშვილი თამარი   

16. ხიბაია თამარ   

17. პაიჭაძე მარიამ 

18. დიასამიძ მამუკა 
  

კულტურის მენეჯმენტი - I კურსი 

1. აბაშიძე ნანა                     

2. აბულაძე ნენო 

3. გვიანიძე ნათია               

4. დიასამიძე თიკა              

5. მიმინოშვილი ლუკა      

6. ქათამაძე მაკა                   

7. ქობულაძე თაკო             

8. შავაძე ლიკა                     

9. შაინიძე დიანა                

10. ცინარიძე მარიამ   

11. ჭაღალიძე მარიამი      

12. თავდიშვილი ატა 

13. ბოლქვაძე ელენე 
 

კულტურის მენეჯმენტი - II კურსი 

1. ბაკურიძე ანა 

2. ბაჟუნაიშვილი ნატა 

3. ფილიაკოვი შოთა 

4. ქამაშიძე მარიამ 



5. ხარჩილავა ნიკოლოზ 

6. ხიმშიაშვილი მანუჩარ 

7. ჯინჭარაძე ლიკა 

8. გიორგობიანი ნანა 

9. დავითაძე გიორგი 

10. კვიტაიშვილი ნუციკო 
 

კულტურის მენეჯმენტი - III კურსი 

1. ბედინაძე გივი 

2. ბერიძე ანრი  

3. ზოიძე სალომე  

4. კომშიაშვილი შოთა  

5. შარაშიძე ლუკა  

6. ჭელიძე გიორგი  

7. ხაჯიშვილი ნინო  

8. ჯაში თინათინ  

9. გოგვაძე ნიკოლოზ 
 

კულტურის მენეჯმენტი - IV კურსი 

1. ბაბილოძე ლანა 

2. ბერიძე ანა   

3. გოგეშვილი ნაზი 

4. ფირცხალაიშვილი ციალა 

5. კაკაბაძე თამარ 

6. გაროზაშვილი ანა   

7. მართალიშვილი ივერი  

8. შენგელია გიორგი  

9. თალაკვაძე ანა 

10. თოთიბაძე ქეთევან  

11. დუმბაძე მარიამ 

12. გოგოლიშვილი ქრისტინა   

13. დოლიძე მაია  

14. ზოიძე მარიამ    

15. შიუკაშვილი თორნიკე  
 

კულტურული ტურიზმი  - I კურსი 

1. ბასილაძე შალვა            

2. გოგრაჭაძე დიანა          

3. დავითაძე შაქრო           

4. ზოიძე სალომე              

5. ლევიტანი ნინი             

6. მიქელაძე ლიკა              



7. მსხალაძე თამუნა          

8. სურმანიძე მარი             

9. ღლონტი ანა                   

10. ცეცხლაძე გურანდა       

11. ხაბულიანი ელენე         

12. ჯორბენაძე მარიამ  

13. შარაძე ნუგზარ  
 

კულტურული ტურიზმი - II კურსი 

1. აბაშიძე თამუნა 

2. ანანიძე ნათია  

3. ასანიძე ქრისტინე 

4. ბრუნჯაძე ანა 

5. გელანტია ნინო 

6. დუმბაძე გურანდა 

7. მამულაძე ხატია 

8. სარხანიძე მარიამ 

9. ჩიგოგიძე ლილიანა 

10. ჯიჯავაძე თამუნა 

11. მარკოიძე მაკა 

12. ბერიძე რამაზ 

13. დეკანაძე ლაშა 

14. კუნჭულია გიგა 

15. ლორია მარიამ 
 

კულტურული ტურიზმი - III კურსი 

1. დუნდუკოვა მარია  

2. ვერძაძე თათია  

3. მახარაძე გურანდა  

4. მელაძე ელზა  

5. მეფარიძე დიტო  

6. პაპუნიძე ანა  

7. სურმანიძე მირანდა  

8. ჩავლეიშვილი ლოლიტა 

9. ბასილია ცოტნე 
 

კულტურული ტურიზმი - IV კურსი 

1. ბერიძე ელენე 

2. ბერიძე თამთა 

3. ბერიძე ერეკლე 

4. გორგოშაძე ნათია 

5. დუმბაძე ქრისტინე 



6. კაპანაძე თედო  

7. კახიძე ანა 

8. კიკვაძე ირაკლი 

9. ლომთათიძე ქეთევან 

10. საბულუა მარიამ  

11. საფარიძე ლიკა 

12. სურმანიძე ლერი 

13. შანიძე მარიამ 

14. ღოღობერიძე ალეკო 

15. ჩიხლაძე ქეთევანი 
 

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა - I  კურსი 

1. აბულაძე ნინი                     

2. ანთიძე ცოტნე                    

3. ბაკურაძე თეონა                 

4. ბაკურაძე ქრისტინა           

5. ბერიძე თამილა                  

6. ბიბილეიშვილი მარიამი  

7. დავითაძე ლანა                  

8. დიასამიძე თიკა                 

9. კაკაბაძე ანა                         

10. მუკუტაძე ნინო                 

11. ქათამაძე მარიამ   

12. ჩხიკვაძე ქრისტინა  

13. დიასამიძე ლანა 

14. გურგენიძე მელანო         
  
ტელე-რადიოჟურნალისტიკა - II კურსი 

1. აბულაძე თინათინ 

2. ანთაძე სოფიკო 

3. ბერიძე მარიამ 

4. გორგილაძე დიმიტრი 

5. მორთულაძე ერიკა 

6. ფარტენაძე მარიამ 

7. ხოზრევანიძე  სოფიკო 

8. ჯაბნიძე თამუნა 

 
ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა - III კურსი 

1. ბერიძე ნინო  

2. ზოიძე ანანო  

3. რუსიეშვილი ლია 



4. სეფერიძე მარიამ 

5. ჩუთლაშვილი ქეთევან  

6.     ციცნცაძე დოდო  
 

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა - IV კურსი 

1. ზოიძე დიმიტრი                     

2. ზოიძე ნინო                              

3. მგზავრიძე ნონა                       

4. მიქელაძე თინათინ                 

5. მოქია ირაკლი                          

6. ქარცივაძე ნანა 

7. არჯევანიძე ნანა 

8. გორგილაძე მეგი 

9. იმნაძე სალომე 

10. აბაშიძე ლია 

11. ზავარაშვილი ეთერი     

12. კაკალაძე ნუკრი  

13. ფირცხალაიშვილი ნინო   

14. ხოზრევანიძე ნუგზარი  

15. ჯინჭარაძე ნინო  

16. ხუხუნაიშვილი  თამთა  

17. ტოროტაძე რევაზ  

 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამა 

(სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი) 
 

1. კახიძე თამარა 

2. სამინავა ლალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მაგისტრატურა 

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

ხელოვნების მენეჯმენტი  - I კურსი 

1. ტუღუში მარეხ 

2. ცეცხლაძე ქეთევან 
 

ხელოვნების მენეჯმენტი  - II კურსი 

1. კვაჭანტირაძე გაბრიელ  

2. როდინაძე თეონა   

3. სურმანიძე რობო  

4. თედიაშვილი თამარ 

5. კეკელიძე ალი   

6. კეკელიძე შალვა 

7. ღლონტი ნინო  
 

ხელოვნების ისტორია და თეორია - I კურსი 

1. გარუჩავა თამთა 
 

ხელოვნების ისტორია და თეორია - II კურსი 

1. ბურკაძე ლენა 

2. სურმანიძე ნონა 

3. შაინიძე ლია 

4. ხოზრევანიძე მარი 

 

 

 

 

განათლების, ჰუმანტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ბაკალავრი          -   197 
მაგისტრი           -    14 
მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამა - 2  (სულ ფაკულტეტზე - 213)    
 


