
                     
 
 

 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის  

                      ხელმძღვანელის  

                                            2014 წლის ,, 03.06 “ 

                   #589/02-04  ბრძანების  დანართი #1  

      

     

 გვარი, სახელი პირადი ნომერი საუნივერსიტეტო 

დაფინანსება  

(ლარი) 

სამაგისტრო პროგრამა 

ფსიქოლოგიის მიმართულება (მეორე სემესტრი)   

1 ტყეშელაშვილი შორენა  937 ბავშვთა და მოზარდთა 

ფსიქოლოგია 

2 მაჭარაშვილი სოფიო  703 ბავშვთა და მოზარდთა 

ფსიქოლოგია 

3 ბიბილეიშვილი მაია  937 განათლების ფსიქოლოგია 

და კვლევა 

4 ცხვედაძე ხატია  1406 განათლების ფსიქოლოგია 

და კვლევა 

5 ლორთქიფანიძე ქრისტინე  701.36 შრომისა და ორგანიზ. 

ფსიქოლოგია 

6 პაპელაშვილი თამთა  701.36 შრომისა და ორგანიზ. 

ფსიქოლოგია 

7 სინჯიაშვილი ნინო  703 შრომისა და ორგანიზ. 

ფსიქოლოგია 

8 შაველაშვილი ნატო  701.36 შრომისა და ორგანიზ. 

ფსიქოლოგია 

9 ჭაბაშვილი ნინო  701.36 შრომისა და ორგანიზ. 



ფსიქოლოგია 

10 ჯებირაშვილი ანა  937 შრომისა და ორგანიზ. 

ფსიქოლოგია 

11 ჯინჭარაძე ხატია  701.4 შრომისა და ორგანიზ. 

ფსიქოლოგია 

სოციოლოგიის მიმართულება (მეორე სემესტრი)   

12 სალუქვაძე ნინო  703 ინფორმაციული 

საზოგადოება 

13 სიკინჭალაშვილი ნუნუ  703 ინფორმაციული 

საზოგადოება 

14 ალიაშვილი ნათია  703 სოციალური მუშაობა 

15 ნაკაიძე ნიკა  471.2 სოციოლოგია 

16 რუხაძე გიორგი  471.2 სოციოლოგია 

17 ჩხაიძე ნინო  937 სოციოლოგია 

18 ცაგარელი ალექსანდრე  703 სოციოლოგია 

 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება (II სემესტრი)   

19 სიდამონიძე დავით  937 საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

20 სინაურიძე ვანდა  1403 საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

21 ჩიტორელიძე მაგდა  703 საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
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ების  

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება (II სემესტრი) 

22 ანუშიძე ანა  937 დიპლომატია და 

საერთაშ.პოლიტიკა 

23 მსხალაია მარიამი  703 დიპლომატია და 



საერთაშ.პოლიტიკა 

24 სარუხანიშვილი სანდრო-

გიორგი 

 534.6 დიპლომატია და 

საერთაშ.პოლიტიკა 

25 ჯიქია გიორგი  937 დიპლომატია და 

საერთაშ.პოლიტიკა 

26 ტივაძე ანა  703 ნაციონალიზმი და 

ეთნიკურობის კვლევები 

27 ჭუმბურიძე სოფიო  938 ნაციონალიზმი და 

ეთნიკურობის კვლევები 

 პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულება  (II სემესტრი)  

28 ვახტანგიშვილი გიორგი  937 პოლიტიკის მეცნიერება 

29 მერმანიშვილი ხატია  611.75 პოლიტიკის მეცნიერება 

30 სულხანიშვილი თამუნა  703 პოლიტიკის მეცნიერება 

31 ქავთარაძე ნათია  611.75 პოლიტიკის მეცნიერება 

32 ისაკაძე ნინიკო  611.76 სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა 

33 ვანიშვილი დავით  703 სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა 

ჟურნალისტიკის მიმართულება (II სემესტრი)   

34 გიორგიძე ლანა  703 მასკომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

35 სანთელაძე ლია  937 მასკომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

36 ძველიშვილი ნატა  703 მასკომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

ინტერდისციპლინური მიმართულება (II სემესტრი)  

37 პარუნოვა ალა  572.93 ინტერდისციპლინური 

38 ჩაგელიშვილი სალომე  370.15 ინტერდისციპლინური 

39 ხატიაშვილი გიორგი  937 ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

40 ახვლედიანი ენრი  937 კონფლიქტების ანალიზი 

და მართვა 



41 ფრუიძე ეთერი  937 კონფლიქტების ანალიზი 

და მართვა 

42 კაპანაძე მარიამ  937 ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგია 

43 ბარაბაძე გვანცა  572.93 ორგანიზაციის განვით. და 

კონსულტირება 

44 კარდანახიშვილი ანნა  937 ორგანიზაციის განვით. და 

კონსულტირება 

45 დათიაშვილი ეკა  370.15 ორგანიზაციის განვით. და 

კონსულტირება 

46 ხარაზიშვილი თინათინი  703 ორგანიზაციის განვით. და 

კონსულტირება 

 

47 ნათენაძე ნინო  703 გამოყენებითი 

სოცფსიქოლოგია 

48 ხუციშვილი შორენა  703 გამოყენებითი 

სოცფსიქოლოგია 

49 ბადალიანი რაზმიკ  937 განათლების ფსიქოლოგია 

50 პერტაია ნათია  703 განათლების ფსიქოლოგია 

51 გარუჩავა ნათია  703 ფსიქ.შეფასება და 

დიაგნოსტირება 

52 შიუკაშვილი სალომე  703 ფსიქ.შეფასება და 

დიაგნოსტირება 

53 ბადურაშვილი თამარ  1288.5 შრომისა და ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

54 მურადაშვილი თამთა  1288.5 შრომისა და ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

   საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება (მეოთხე სემესტრი) 

55 შკუბულიანი თამთა  1406 დიპლომატია და საერთაშ. 

პოლიტიკა 

სოციოლოგიის მიმართულება(მეოთხე სემესტრი)  

56 გოგიაშვილი ნინო  703 სოციალური მუშაობა 

57 სუხიშვილი ნათია  471.2 სოციალური მუშაობა 



58 ხმელიძე  მედეა  471.2 სოციალური მუშაობა 

ჟურნალისტიკის მიმართულება (მეოთხე სემესტრი)  

59 ნარინდოშვილი თამარი  937 მასკომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

60 ქუტიძე დავით  937 მასკომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

61 დვალი თამთა  917.82 მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები 

62 თავაძე თეონა  917.82 მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები 

63 იმედაშვილი სალომე  917.82 მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები 

                     პოლიტიკის მეცნიერებების  მიმართულება (მეოთხე სემესტრი) 

64 ვარშანიძე შოთა  703 პოლიტიკის მეცნიერება 

65 თადიაური თეონა  1406 პოლიტიკის მეცნიერება 

66 კაჭახიძე ამირან  703 პოლიტიკის მეცნიერება 

67 სადაღაშვილი მიხეილ  703 პოლიტიკის მეცნიერება 

68 ცომაია ლელა  703 პოლიტიკის მეცნიერება 

                 ინტერდისციპლინური მიმართულება  

69 ფანჩულიძე შალვა  316.86 ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგია 

     

 

 

 


