სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი
სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი
ბაკალავრიატი
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - I კურსი
1. აივაზოვა სოფიო
2. ბოკუჩავა თეკლა
3. დარსაველიძე მარიამ
4. ნიჟარაძე ანა
5. ფაცაცია ელისო
6. ჩხარტიშვილი სალომე
7. ჯგერენაია მეგი
8. თოდაშვილი მარიამ
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - II კურსი
1. ბაჯელიძე სალომე
2. უზუნაძე თამარ
3. ღოღობერიძე მარიამ
4. ცინცაძე ხატია
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - III კურსი
1. აბულაძე ნინო
2. კოტია სოფი
3. ზოიძე ინგა
4. სალუქვაძე ანა
5. გოგიტიძე აზა
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - IV კურსი
1. მახარაძე თეონა
2. შავაძე მირანდა
3. ჩხარტიშვილი ქრისტინე
4. ფუტკარაძე ქეთევან
5. დუმბაძე ინდირა
არქიტექტურა და დიზაინი (შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა) - I კურსი
1. გურგენაძე ნათია
2. თურმანიძე თორნიკე
3. ლოლუა ია
4. ნაგერვაძე ნანა
5. სამსონია დიანა
6. ქათამაძე გიორგი
7. ქორჩილავა ლენო
8. შერვაშიძე მარიამ
9. ხოფერია ბექა
10. ჯინჭარაძე ნათია
11. ბაჯელიძე ქეთი
12. დიასამიძე თემურ

არქიტექტურა და დიზაინი (შენობა ნაგებობათა არქიტექტურა) - II კურსი
1. ბოლქვაძე მეგი
2. გოგიტიძე დიანა
3. გოგრაჭაძე ნიკა
4. დათუნაშვილი მარიამ
5. თავბერიძე მიხეილ
6. მალაყმაძე არჩილ
7. რომანაძე დავით
8. სალაძე კობა
9. შაშიკაძე ნათია
10. ცეცხლაძე ირაკლი
11. ევსტიუნინა ევგენია
12. მორთულაძე ცირა
13. სიხარულიძე ნიკოლოზ
14. ბუაძე ნიკა
არქიტექტურა და დიზაინი (შენობა ნაგებობათა არქიტექტურა) - III კურსი
1. თედორაძე ნათია
2. კენჭიშვილი გული
3. კუკულაძე სოფიო
4. ლაზიშვილი გეგა
5. ქარცივაძე ნოდარ
6. ქოჩუა ლიკა
7. ხუნწარია მიხეილ
8. ჯიჯავაძე შორენა
არქიტექტურა და დიზაინი (შენობა ნაგებობათა არქიტექტურა) - IV კურსი
1. გიორგაძე ლუკა
2. ზოიძე როლანდ
3. მურადიან გიორგი
4. ჩაკვეტაძე გიორგი
5. ხორავა ნათელა
6. ხუხუნაიშვილი ლანა
7. ართმელაძე დათო
8. ლეპტურგიდი ნიკა
9. თოიძე ზაური
10. ჯიხვაძე ჯიმშერ
11. ფუტკარაძე თეა
12. ყიფშიძე ნანა
13. ბედინაძე ნინო
14. მახარაშვილი თამარ
15. ფაღავა მერაბ
16. ფაღავა ოთარ
ფერწერა - IV კურსი
1. სოსელია თათია

არქიტექტურა და დიზაინი (ინტერიერი და დიზაინი) - IVკურსი
1. აფაქიძე ლონდა
2. ბაბილოძე ლანა
3. ბეზლიუდკო ანჟელიკა
4. ვანილიში დიანა
5. ხალვაში ნინო
6. სალუქვაძე სალომე
7. ტაკიძე თინათინ
8. შარაშიძე მეგი
9. გურგენიძე იუნონა
10. ქინქლაძე თეა
11. ბრუნჯაძე ჯემალ
მაგისტრატურა
დიზაინი (მოდის დიზაინი) - I კურსი
1. ასანიძე მადონა
2. ბაჯელიძე სალომე
3. ბერიძე ნათია
4. მეგიძე ქეთინო
5. დავითაია ნინო
6. მეგრელაძე ნინო
7. ხალვაში ნანა

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი
ბაკალავრიატი
საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი) - I კურსი
1. ანთია კონსტანტინე
2. არღვლიანი გიორგი
3. გახარია გიორგი
4. დემეტრაძე ლიკა
5. ლიპარტელიანი გიორგი
6. მორჩილაძე ჯაბა
7. მუთიძე ანრი
8. ნოღაიდელი მარიამი
9. ფუტკარაძე ზურა
10. ჩიხლაძე სანდრო
11. გუჯაბიძე გიორგი
12. ბერიძე გიორგი
საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი) - III
კურსი
1. ასკურავა გიორგი
2. ბილისეიშვილი გურამი
3. ბიწაძე მარიამ
4. ბოლქვაძე მანონი
5. გვიანიძე უჩა
6. გოდერძიშვილი ანი
7. გოგუაძე ზაალ
8. დავითაია ბექა
9. დიასამიძე ნინო
10. დიასამიძე ალექსანდრე
11. დვალიშვილი გურამი
12. დოლიძე ნანა
13. კალანდაძე ნიკა
14. კუხიანიძე ლაშა
15. პირტახია გიორგი
16. ტაბატაძე შალვა
17. ჭეიშვილი ბაქარი
საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობო ) - IV
კურსი
1. ანდღულაძე ანა
2. ახალაძე კობა
3. ბარამიძე თორნიკე
4. ბეშკენაძე გვანცა
5. გოგვაძე ნიკოლოზ
6. დიასამიძე დავით

7. დიდმანიძე გოგიტა
8. კვერღელიძე ირაკლი
9. კვარაცხელია ნიკა
10. მამასახლისი ლევანი
11. მგელაძე ქეთი
12. მექვაბიშვილი მარიამ
13. მხეიძე ელზა
14. უნგიაძე ბექა
15. ფუტკარაძე გიორგი
16. ღომიძე მიხეილ
17. ყურავა გიორგი
18. ხალვაში ლინდა
19. ჩავლეშვილი გიორგი
20. ცეკვაშვილი ალიკა
დრამის თეატრის რეჟისურა - IV კურსი
1. ვარშანიძე გიორგი
მაგისტრატურა
თოჯინების თეატრის რეჟისურა - I კურსი
1. ანთიძე ნინო
2. დარჩია თამარ
დრამის რეჟისურა - II კურსი
1. კობალაძე მეგი
თოჯინების თეატრის რეჟისურა - II კურსი
1. კილაძე ნიკა
2. ხახუტაიშვილი სულხან

კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი
ბაკალავრიატი
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - I კურსი
1. დუმბაძე რუსლან
2. კაკაბაძე ალექსანდრე
3. ორაგველიძე მირიან
4. კვიკვინია ია
5. ხუხუნაიშვილი გიორგი
6. ჯინჭარაძე ნინო
7. ქადიძე დავით
8. შავაძე ლადო
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - II კურსი
1.
2.
3.
4.
5.
6.

თავართქილაძე ნუკრი
კავთელაძე სიმონ
კალანდაძე თორნიკე
მიქაძე ლუკა
მიქაძე შალვა
პოტაპოვიჩი ანნა

კინორეჟისურა - IV კურსი
1. გიორგაძე გიორგი
2. თავაძე თორნიკე
3. სულაკაძე გიორგი
4. ფაღავა ზურაბ
5. შონია ირაკლი
6. ცინცაძე თემურ
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - III კურსი
1. ბერიძე დავით
2. გიორგაძე თინათინ
3. გოგიტიძე ნინელი
4. ნოდია გრიგოლ
5. ღლონტი დარეჯან
6. სურმანიძე ხატია
7. პატარაია ბექა
8. ხოზრევანიძე შორენა
9. ქადიძე გურამ
10. შანიძე აბელ
11. ჟორჟიკაშვილი რევაზ
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - IV კურსი
1. აბულაძე თენგული

2. ახალაძე სალომე
3. ბოლქვაძე გიორგი
4. ბერიძე მანანა
5. გურგენიძე მანუჩარი
6. მსახურაძე მაია
7. ტაკიძე ქეთევან
8. ურუშაძე გურამი
9. ყაჭეიშვილი ირაკლი
10. ჭაღალიძე ლენა
მაგისტრატურა
მხატვრული ტელეფილმების რეჟისურა - II კურსი
1. დიასამიძე გიორგი
2. თავდგირიძე იმედა
3. თავდგირიძე ბექა
4. ლეჟავა ავთანდილ
5. კოჩალიძე ედნარი
6. კუპრეიშვილი ერეკლე
7. მურვანიძე გიორგი
8. სიგუა ერეკლე
9. ფუტკარაძე ელიზბარ
10. ქავთარაძე ამირან
11. ხალვაში იამზე

