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დამტკიცებულია  

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
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#153/01-01  ბრძანებით  

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

 

სისხლის სამართალი 

საგამოცდო კომისია: 

1. მზია ლეკვეიშვილი (თავჯდომარე) 

2. ნონა თოდუა 

3. ნინო გოგნიაშვილი 

4. ირინა ხერხეულიძე 

5. თემურ ცქიტიშვილი 

6. ბესიკ მეურმიშვილი 

7. ლევან ხარანაული 

8. გიორგი გორაშვილი 

9. ედიშერ ფუტკარაძე 

10. ირინა აქუბარდია 

11. გიორგი თუმანიშვილი 

12. მაია ივანიძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

 

1. ირაკლი დვალიძე 

2. გურამ ნაჭყებია 

3. ლალი ფაფიაშვილი 

 

 

საჯარო სამართალი  

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ნანა ჭიღლაძე (თავჯდომარე) 

2. ვასილ გონაშვილი 

3. გია გოგიბერიძე 

4. ხათუნა ლორია 

5. ირმა ხარშილაძე 

6. პაატა ტურავა 

7. კობა ყალიჩავა 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. მაია კოპალეიშვილი 

2. თამარ გვარამაძე 

3. ნინო კილასონია 

4. გიორგი თევდორაშვილი 

5. ირაკლი კახიძე 

 

 

 

კერძო სამართალი 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ნუნუ კვანტალიანი (თავმჯდომარე) 

2. ზურაბ ძლიერიშვილი 

3. ქეთევან ქოჩაშვილი 

4. თამარ ჩიტოშვილი 

5. თამარ ლაკერბაია 

6. ეკატერინე ლაფაჩი 

7. ლევან ჯანაშია 

8. ეკატერინე შენგელია 

9. ნათია ჩიტაშვილი 

10. დემეტრე ეგნატაშვილი 

11. გიორგი ამირანაშვილი 

12. გიორგი რუსიაშვილი 

13. გიორგი მახარობლიშვილი 

14. ელისო ტუკვაძე 

15. ანა გოგიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ბესარიონ ზოიძე 

2. თევდორე ნინიძე 

3. მიხეილ ბიჭია 

4. გიორგი სვანაძე 

 

 

საერთაშორისო სამართალი 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ირინა ქურდაძე 



2. ეკატერინე სირაძე 

3. ქეთევან ხუციშვილი 

 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ლევან ალექსიძე 

 

სამაგისტრო პროგრამა  - ,,LL.M zu Köln’’   (კიოლნის სამაგისტრო პროგრამა) 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ირაკლი ბურდული (თავმჯდომარე) 

2. მარიო შიუტცე 

3. ლილი შატბერაშვილი 

4. თამარ ბერიშვილი (კომისიის მდივანი) 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. მორის შალიკაშვილი 

2. თამარ ჩახნაშვილი 

სამაგისტრო პროგრამა - "საჯარო მმართველობა” 

საგამოცდო კომისია: 

1. ირაკლი ბურდული (თავმჯდომარე) 

2. ანდრეას კნორი 

3. დემეტრე ეგნატაშვილი 

4. თამარ ბერიშვილი (კომისიის მდივანი) 

5. პაატა ტურავა 

6. გიორგი ხიშტოვანი 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ლილი შატბერაშვილი 

2. მარიო შიუტცე 

3. თამარ გვარამაძე 

 

ევროპული კვლევების ინსტიტუტი 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე - თსუ იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი 

2. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი (იურიდიული ფაკულტეტი) 

3. ნინო ლაპიაშვილი (ევროპული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი) 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

 

1.   პროფ. კონსტანტინე კორკელია (იურიდიული ფაკულტეტი) 

2. პროფ. ნათია ლაპიაშვილი (იურიდიული ფაკულტეტი) 

      

სამაგისტრო პროგრამა  - ,,მიგრაციის მართვა’’ 

 

საგამოცდო კომისია: 

 

1. პროფ. ირინე ქურდაძე - თსუ იურიდიული ფაკულტეტი  

2. პროფ. ბაკურ კვაშილავა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 

3. ნინო ფარსადანიშვილი – თსუ მიგრაციის კომპეტენციის ცენტრის ხელმძღვანელი 

 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

 

4. აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე - თსუ იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი 

5. მოწვ. პროფ.  ირინე ბაქრაძე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 
 


