სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი
სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი
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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ვაშაყმაძე გივიკო
თავართქილაძე სოფო
სიხარულიძე შორენა
ცხადაძე ანრი
ჯანგიძე ცოტნე
ჯიჯავაძე თეკლა
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

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.
10.
11.
12.
13.

ღლონტი ანა
ცეცხლაძე გურანდა
ხაბულიანი ელენე
ჯორბენაძე მარიამ
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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

კიკვაძე ირაკლი
ლომთათიძე ქეთევან
საბულუა მარიამ
საფარიძე ლიკა
სურმანიძე ლერი
შანიძე მარიამ
ღოღობერიძე ალეკო
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.
2.
3.
4.
5.
6.

ბერიძე ნინო
ზოიძე ანანო
რუსიეშვილი ლია
სეფერიძე მარიამ
ჩუთლაშვილი ქეთევან
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.
2.

კახიძე თამარა
სამინავა ლალი

მუსიკის ფაკულტეტი
სამუსიკო შემსრულებლობა (აკადემიური სიმღერა) – I კურსი

1.
2.
3.
4.
5.

ბოლქვაძე ანა
განდელიძე ანნა
მალუტაშვილი ანა
ნაგერვაძე ლიზი
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
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
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

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

