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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

N გვარი სახელი პირადი N სემესტრი 

მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

1 ქარდავა კონსტანტინე 

 

5 ამერიკისმცოდნეობა 

2 მეკოშკიშვილი თეა 

 

5 ანგლისტიკა 

3 პაპუნაშვილი მაგდა 

 

5 ანგლისტიკა 

4 ტაკიძე მარიამ 

 

3 ანგლისტიკა 

5 ციკოლია ნინო 

 

3 ანგლისტიკა 

6 ოსიაშვილი ანი 

 

4 არაბისტიკა 

7 შოთაშვილი ირინე 

 

5 არაბისტიკა 

8 ხუდიევა ელინა 

 

3 არაბისტიკა 

9 ოთარიშვილი დავით 

 

2 

ახალი და უახლესი 

ისტორია 

10 ღამბაშიძე გიორგი 

 

6 

ახალი და უახლესი 

ისტორია 

11 კილანავა ბექა 

 

1 

ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია 

12 რამიშვილი ლანა 

 

5 

ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია 

13 ხარშილაძე გიორგი 

 

5 

ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია 

14 ჯოხაძე აკაკი 

 

6 

ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია 

15 გიგიბერია სოფიო 

 

3 გერმანული ფილოლოგია 

16 თადუმაძე მარიამი 

 

5 გერმანული ფილოლოგია 



17 დაშნიანი მარიამი 

 

3 ეთნოლოგია 

18 კარკაძე ლუკა 

 

3 ეთნოლოგია 

19 ოგანეზოვი ნათია 

 

3 ეთნოლოგია 

20 ჭინჭარაული თინათინი 

 

3 ეთნოლოგია 

21 აივაზალიევი გულბაღდა 

 

3 

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები 

(ქართული და ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

22 ბედიაშვილი ანა 

 

1 

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები 

(ქართული და ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

23 მჭედლიშვილი ნინო 

 

1 

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები 

(ქართული და ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

24 გვარამია თათია 

 

1 

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

25 გრძელიშვილი მზია 

 

1 

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

26 სადიკოვა გამიდა 

 

1 

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

27 სვიანაძე ნინო 

 

3 

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

28 ჭავჭანიძე ანა 

 

1 

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

30 ბილანიშვილი სოფიო 

 

3 კულტურის კვლევები 

31 გურულიშვილი ანი 

 

3 კულტურის კვლევები 

32 კობაიძე დავით 

 

3 კულტურის კვლევები 

33 ნინუა ანა 

 

3 კულტურის კვლევები 

35 ფარქოსაძე მარიამი 

 

3 კულტურის კვლევები 



36 მესხი ქეთევან 
 

       3 

კულტურული 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

38 მამფორია მარიკა 

 

1 

ლიტერატურათმცოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე 

39 ჭკადუა ნათია 

 

6 

ლიტერატურათმცოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე 

40 ხაჟომია ნინო 

 

1 

ლიტერატურათმცოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე 

41 ნატრიაშვილი ალექსანდრე 

 

5 მედიევისტიკა 

42 ბაღაშვილი ნინო 

 

5 რომანული ფილოლოგია 

43 ირემაძე სალომე 

 

3 რომანული ფილოლოგია 

44 კუპრაშვილი მარი 

 

1 საქართველოს ისტორია 

45 მაღლაფერიძე თამარი 

 

3 საქართველოს ისტორია 

46 პაიკიძე სოფიო 

 

3 საქართველოს ისტორია 

47 ჩანტლაძე ლაშა 

 

1 საქართველოს ისტორია 

48 რობაქიძე ნინო 

 

3 

სლავური ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

49 კაციაშვილი გიორგი 

 

5 ფილოსოფია 

50 ახვლედიანი გვანცა 

 

1 ქართული ლიტერატურა 

51 მღებრიშვილი ნინო 

 

7 ქართული ლიტერატურა 

 

  



 


