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# პროგრამის დასახელება  საგამოცდო კომისია საპრეტენზიო 

საბჭო 

1. ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები 

1. დავით  მაცაბერიძე 

     (თავმჯდომარე) 

2. ირაკლი ჩხაიძე  

1. ფიქრია ასანიშვილი 

2.  დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

1. ზურაბ  დავითაშვილი 

 (თავმჯდომარე) 

2. სოფიო პეტრიაშვილი  

3. ფიქრია ასანიშვილი  

4. ეკა აკობია  

1. თორნიკე თურმანიძე     

3. საზოგადოებრივი გეოგრაფია 1.  ბაადურ წერეთელი 

2. ნინო პავლიაშვილი    

    (თავმჯდომარე)  

3. გიორგი კვინიკაძე  

1. მარინა ბოკერია   

 

 

4. მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები 

1. დალი ოსეფაშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. ხათუნა კაჭარავა 

3. მარი წერეთელი 

1. მაგდა მემანიშვილი 

5. მასობრივი კომუნიკაციის და 

მედიის კვლევები 

 

1.მარიამ გერსამია 

(თავმჯდომარე)  

2. ნათია კუპრაშვილი  

3. მაია ტორაძე 

1. მარი წერეთელი 

6. სოციოლოგია 1. ამირან ბერძენიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. ლელა გაფრინდაშვილი  

3. მარინა ბურძენიძე   

4. შორენა თურქიაშვილი  

1. კახა  ქეცბაია 

2. ლია წულაძე 

7. სოციალური მუშაობა 1. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. თამარ მახარაძე  

3. სალომე ნამიჭეიშვილი 

4. ზურაბ  ტატანაშვილი  

1. თეონა მატარაძე  

 

8. კულტურის და  მედიის     

სოციოლოგია                                   

1. ფლორა ესებუა 

2. ამირან ბერძენიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

1. ქეთევან ხუციშვილი 

 

9. პოლიტიკის მეცნიერება 1. ნანა  მაჭარაშვილი   

   (თავმჯდომარე) 

2. ვალერი დოლიძე  

1. ზვიად აბაშიძე 

 

10. სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა 

1. სალომე დუნდუა       

     (თავმჯდომარე) 

2. ზვიად აბაშიძე  

3. თამარ ქარაია  

1. ალექსანდრე  

კუხიანიძე 

11. კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა 

1. რევაზ ჯორბენაძე  

    (თავმჯდომარე) 

2. ლია ჩხიკვიშვილი  

1. მედეა 

დესპოტაშვილი 

2. დარეჯან აფციაური 

12. გენდერის კვლევა 1. თამარ საბედაშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. ნანა   მაჭარაშვილი 

3. ნარგიზა არჯევანიძე 

1. სალომე 

ცოფურაშვილი 

 

13. ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი) 

1. ფიქრია ასანიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. თორნიკე თურმანიძე 

3. დავით  მაცაბერიძე 

1.სოფიო პეტრიაშვილი 

14. დემოგრაფია და 

მოსახლეობის გეოგრაფია 

1. ვაჟა ლორთქიფანიძე 

(თავმჯდომარე) 

2. ანზორ  სახვაძე 

3. გიორგი გოგსაძე 

1. ანზორ თოთაძე 

15. ევროპული   ინტეგრაცია და 

შრომითი ურთიერთობები  

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. ბექა ნაცვლიშვილი 

3. მარინა კვაჭაძე 

4. ნინო ჩუბინიძე 

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

16. ორგანიზაციის განვითარება 

და კონსულტირება 

1. ნოდარ ბელქანია 

(თავმჯდომარე) 

2. მედეა დესპოტაშვილი 

3. რევაზ ჯორბენაძე 

1. ამირან ბერძენიშვილი 

 


