ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ბაკალავრიატი
ხელოვნებათმცოდნეობა - I კურსი
1. დევაძე თორნიკე
2. დვალიშვილი თამარ
3. კალანდია გიორგი
4. შამილიშვილი თამარი
5. შანიძე სალომე
6. ხიბაია თამარ
ხელოვნებათმცოდნეობა - II კურსი
1. ბერიძე რამაზ
2. ფუტკარაძე ავთანდილ
3. ქედელიძე ნონა
ხელოვნებათმცოდნეობა - III კურსი
1. იბრაგიმოვა თამარ
2. ჩხიკვაძე ნინო
ხელოვნებათმცოდნეობა - IV კურსი
1. ავალიანი თამარ
2. ბერიძე მარიამ
3. დუმბაძე ქეთევან
4. დემეტრაძე ნინო
5. გუჯაბიძე გიორგი
6. ვერსკიანი მარია
7. კიკნაძე გიორგი
8. კეკელიძე ხათუნა
9. მამულაშვილი დიმიტრი
10. მახარაძე თეა
11. სირაბიძე დარეჯან
12. სულაბერიძე ბელა
13. სურმანიძე ხათუნა
14. ჭანიძე გიორგი
15. ჭაკნელიძე თამარ
16. პაიჭაძე მარიამე
17. ხოშტარია მარიამი
კინომცოდნეობა - I კურსი
1. ასათიანი ზაური
2. კულიკოვი ნიკა
კინომცოდნეობა - II კურსი
1. ბოლქვაძე ხატია
2. კახიძე მარიამ
3. თევზაძე მარიამ
4. ქათამაძე გიორგი

კინომცოდნეობა - IV კურსი
1. დიასამიძ მამუკა
2. სურმანიძე ელისო
კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - I კურსი
1. ბაბილოძე ლანა
2. ბაქანიძე დავით
3. ბერიძე ანა
4. ბოლქვაძე მერაბი
5. გიორგობიანი ნანა
6. გოგეშვილი ნაზი
7. კაკაბაძე ქეთევან
8. მუთიძე მარიამ
9. ხარაზი მარი
10. ხალვაში ნინო
კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - III კურსი
1. აბაშიძე თამილა
2. ბეჟანიძე ანრი
3. გაროზაშვილი ანა
4. გადინიანი ანნა
5. გოგოლიშვილი ქრისტინა
6. დუმბაძე მარიამ
7. დოლიძე მაია
8. ვერძაძე გურამი
9. ზოიძე მარიამ
10. თოთიბაძე ქეთევან
11. იაკობაძე ნუკრი
12. მართალიშვილი ივერი
13. ტარიელაძე გიგა
14. ჩიტალაძე ნიკა
15. შენგელია გიორგი
16. შაინიძე ნინო
17. შიუკაშვილი თორნიკე
18. ჯაფარიძე თემური
19. ჯაფარიძე ნინო
20. ჯიბლაძე მედეა
კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - IV კურსი
1. ათაბაგი კობა
2. ბერიძე ლელა
3. ბერიძე (ძნელაძე) ხათუნა
4. გრიგოლია გულიკო
5. თალაკვაძე ანა
6. კალანდაძე ლევანი
7. ნაკაშიძე ია

8. სტეფანია მარიამ
9. ქურიძე თეონა
10. შაშიკაძე ანა
11. შათირიშვილი ირმა
12. შოთაძე გიორგი
13. ყურაშვილი მარიამ
14. ღაღაიშვილი ამირან
კულტურული ტურიზმი - II კურსი
1. აბაშიძე გელა
2. ალიშანიძე თამარ
3. ბერიძე ელენე
4. გადახაბაძე მარიამ
5. გორგოშაძე ნათია
6. დვალიშვილი მარიამ
7. დევაძე ხატია
8. თხილაიშვილი თინათინ
9. კილაძე ნინო
10. კურტანიძე თორნიკე
11. ლომთათიძე ქეთევან
12. მელიქიშვილი ირმა
13. მურვანიძე ქრისტინე
14. საბულუა ანა
15. საბულუა მარიამ
16. ჩიხლაძე ქეთევანი
17. ცეცხლაძე მარი
18. ცეცხლაძე ქეთევან
19. ხითარიშვილი მარიამ
კულტურული ტურიზმი - III კურსი
1. ბერიძე დავით
2. მორთულაძე გიორგი
კულტურული ტურიზმი - IV კურსი
1. ზენაიშვილი გელა
2. კაპანაძე თედო
3. კიკვაძე ირაკლი
4. კომახიძე მარიამ
5. ფუტკარაძე რამინ
6. ხალვაში იზამარი
7. ცენტერაძე თამთა
8. ღოღობერიძე ალეკო
ტელერადიო ჟურნალისტიკა - I კურსი
1. აბაშიძე ლაურა
2. ზავარაშვილი ეთერი
3. ზოიძე მარიამ

4. ზანდარაძე-მორთულაძე სოფიკო
5. მჟავანაძე ჯეინი
6. რინკავოი ნინო
7. ფირცხალაიშვილი ნინო
8. ხუხუნაიშვილი თამთა
9. ხოზრევანიძე ნუგზარი
10. ჯინჭარაძე ნინო
ტელერადიო ჟურნალისტიკა - II კურსი
1. აბაშიძე ლია
2. ბერიძე ლილე
3. ბერიშვილი შოთიკო
4. დოლიძე ქრისტინე
5. კვაჭანტირაძე გაბრიელა
6. კვაჭაძე ია
7. სიხარულიძე რუსუდან
8. ჯოხაძე მარიამ
9. ხილაძე დავით
10. ძინძიბაძე ნინო
ტელერადიო ჟურნალისტიკა - III კურსი
1. ბერიძე ანა
2. გიორგაძე ანი
3. დევაძე ლევან
4. თედორაძე მაია
5. კეკელიძე ალი
6. კომახიძე ელენე
7. პაქსაძე სოფიკო
8. შარაძე ლიკა
9. შახვერდოვა შახლიხ
10. შერვაშიძე ნათია
ტელერადიო ჟურნალისტიკა - IV კურსი
1. თაბუკაშვილი თამარი
2. კაკალაძე ნუკრი
3. ნატარიძე ანა
4. ოთიაშვილი მარიამ
5. ურიდია ლევანი
6. ტოროტაძე რევაზ
მასწავლებლის მომზადების (სახვითი და გამოყენებითი მასწავლებელი) პროგრამა
1. ბაგრატიონი ეკატერინე
2. დუმბაძე დონარი
3. კვაჭაძე ნათია
4. ტაკიძე მელანო
5. ურუშაძე ნონა

მაგისტრატურა
ხელოვნების თეორია და ისტორია - I კურსი
1. იობიძე ლიკა
2. ჩაკვეტაძე ნელი
ხელოვნების თეორია და ისტორია - II კურსი
1. ბენდელიანი დავითი
2. ბოლქვაძე თორნიკე
3. მოისწრაფიშვილი ნათია
4. სურმანიძე ნონა
5. ცომაია ზაური
6. ბურკაძე ლენა
7. დარჩია თამარ
ხელოვნების მენეჯერი - II კურსი
1. ლომთაძე მარიამ

