






,,ბსუ-ს იმ სტუდენტთათვის   ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ, რომელთა საგანმანათლებლო 

პროგრამის ვადა ამოიწურა   2018-2019  სასწავლო წლის ბოლოს და ვერ შეასრულეს  

პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები’’ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის  

---------  აგვისტოს  ------------------------ ბრძანების   

                                                                                                                                    დანართი 1 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

აუთვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1. მჟავანაძე ანნა 10 ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

2. ჯვართავა მარიამ 30 ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

3. ქოქოლაძე ნელი 47 ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

4. შაინიძე მირზა 42 ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

5. ქათამაძე ხატია 15 ქიმია ბაკალავრიატი 

6. ფუტკარაძე სოფიო 75 ქიმია ბაკალავრიატი 

7. ხარაბაძე ლალი 34 ბიოლოგია მაგისტრატურა 

8. გეგეშიძე დიანა 30 ქიმია მაგისტრატურა 

9. ხახუტაიშვილი ანა 30 ქიმია მაგისტრატურა 

10. ნინიძე ქეთევან 21 მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

11. 
ბერიშვილი 

ეკატერინე 
20 

მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

12. ფუტკარაძე არჩილ 39 მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

13. აცამბა ანა 62 მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

14. გორგილაძე თედო 4 სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

15. ნიჟარაძე  მამუკა 25 სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 



16. ჭაღალიძე თენგიზ 23 სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

17. ბოლქვაძე ნინო 13 ფარმაცია ბაკალავრიატი 

18. მიქელაძე მინდია 61 ფარმაცია ბაკალავრიატი 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

აუთვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

1.  გელაძე გიორგი 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

მაგისტრატურა 60 

2.  შოთაძე ნონა 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

მაგისტრატურა 30 

3.  ტიკარაძე შოთა 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

მაგისტრატურა 35 

4.  აბაშიძე რაულ ტურიზმი ბაკალავრიატი 35 

5.  ახვლედიანი დავით ტურიზმი ბაკალავრიატი 40 

6.  ბაზიაშვილი ია ტურიზმი ბაკალავრიატი 30 

7.  ბათაძე დავით ტურიზმი ბაკალავრიატი 17 

8.  ბერიძე ჭაბუკა ტურიზმი ბაკალავრიატი 10 

9.  ბერიძე ივერი ტურიზმი ბაკალავრიატი 5 

10.  ბოლქვაძე არჩილ ტურიზმი ბაკალავრიატი 40 

11.  ბუდანოვი ნუცა ტურიზმი ბაკალავრიატი 40 

12.  გოგიჩოვა ევგენია ტურიზმი ბაკალავრიატი 60 

13.  გორგაძე მუხრან ტურიზმი ბაკალავრიატი 5 

14.  გორგაძე ირა ტურიზმი ბაკალავრიატი 25 

15.  
გუკასიანი 

ალექსანდრე 
ტურიზმი ბაკალავრიატი 45 

16.  დოლბაია მიხეილი ტურიზმი ბაკალავრიატი 5 

17.  დოლიძე თამარ ტურიზმი ბაკალავრიატი 35 



18.  დუმბაძე ანნა ტურიზმი ბაკალავრიატი 5 

19.  ველიაძე ჯანო ტურიზმი ბაკალავრიატი 5 

20.  ზანდარაძე მევლუდ ტურიზმი ბაკალავრიატი 10 

21.  ირემაძე მარინე ტურიზმი ბაკალავრიატი 25 

22.  კეჟერაძე რომან ტურიზმი ბაკალავრიატი 20 

23.  კინწურაშვილი ნიკა ტურიზმი ბაკალავრიატი 35 

24.  კონცელიძე მარიამი ტურიზმი ბაკალავრიატი 48 

25.  კორიფაძე ნიკა ტურიზმი ბაკალავრიატი 50 

26.  მელქაძე ანიტა ტურიზმი ბაკალავრიატი 45 

27.  მიქელაძე იულიანე ტურიზმი ბაკალავრიატი 55 

28.  მსახურაძე თინათინ ტურიზმი ბაკალავრიატი 30 

29.  საფარიძე ნუკრი ტურიზმი ბაკალავრიატი 55 

30.  ოლგუნ ინგა ტურიზმი ბაკალავრიატი 42 

31.  ტეტემაძე ნიკა ტურიზმი ბაკალავრიატი 30 

32.  ქედელიძე მერი ტურიზმი ბაკალავრიატი 20 

33.  შავლიძე ლია ტურიზმი ბაკალავრიატი 15 

34.  ცეცხლაძე ივერი ტურიზმი ბაკალავრიატი 24 

35.  ცინცაძე გია ტურიზმი ბაკალავრიატი 60 

36.  ცინცაძე ნიკა ტურიზმი ბაკალავრიატი 25 

37.  ხურცია ნიკა ტურიზმი ბაკალავრიატი 55 

38.  ჯაბნიძე დავით ტურიზმი ბაკალავრიატი 69 

39.  კაცაძე ნაზი ტურიზმი ბაკალავრიატი 10 

40.  იაკობაძე ნუკრი ტურიზმი ბაკალავრიატი 30 

41.  დავითაძე ჰალდუნი ტურიზმი ბაკალავრიატი 196 

 

 

 

 

 

 

 



ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

№ საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

აუთვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

1. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი მალაყმაძე ნინო 

 

5 

2. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ცეცხლაძე მირზა 

 

15 

3. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი თურმანიძე 

თორნიკე 

 

40 

4. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ფუტკარაძე  ლევან 5 

5. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი კაკაბაძე  ქეთევან 5 

6. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ჯაიანი ნინო 

 

5 

7. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ლაზიშვილი  ლევან 10 

8. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ბოლქვაძე სოფიკო 5 

9. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი მჭედლიშვილი 

თეონა 

10 

10. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ბაუჟაძე აკაკი 5 

11. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ბერიძე ეკა 5 

12. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი გორგილაძე 

თემური 

5 

13. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი გურგენაძე უჩა 15 

14. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ცეცხლაძე რომან 25 

15. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ჯინჭარაძე 

თინათინ 

5 

16. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი თავართქილაძე 

დავით 

7 

17. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი გაბაიძე ლევან 10 

18. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი თავდგირიძე 

თორნიკე 

5 

19. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ჭანიძე მინდია 5 

20. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ჭაღალიძე თამუნა 5 

21. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი იაკობაძე ნუკრი 28 

22. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ბაკალავრიატი ღოღობერიძე 

მამული 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზუსტ 

მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

აუთვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 გუნდაძე მაია 
დაწყებითი 

განათლება 
145 ბაკალავრიატი 

2 კაკულია მარიამ 
დაწყებითი 

განათლება 
50 ბაკალავრიატი 

3 
კოჩალიძე 

გულსუნდა 

დაწყებითი 

განათლება 
110 ბაკალავრიატი 

4 ლომიძე მარინა 
დაწყებითი 

განათლება 
78 ბაკალავრიატი 

5 მამულაძე ივერი 
დაწყებითი 

განათლება 
62 ბაკალავრიატი 

6 შავაძე მაია 
დაწყებითი 

განათლება 
123 ბაკალავრიატი 

23. ეკონომიკა ბაკალავრიატი გორგოშაძე დიანა 70 

24. ეკონომიკა ბაკალავრიატი გორგოშაძე ირაკლი 75 

25. ეკონომიკა ბაკალავრიატი მიქელაძე ნიკა 5 

26. ეკონომიკა ბაკალავრიატი ნემსაძე გიორგი 20 

27. ეკონომიკა ბაკალავრიატი სულაბერიძე მზია 5 

28. ეკონომიკა ბაკალავრიატი ჯაში გიორგი 10 

29. ეკონომიკა ბაკალავრიატი ჯაფარიძე ბაქარი 30 

30. ეკონომიკა ბაკალავრიატი მოწყობილი სალომე 5 

31. ეკონომიკა ბაკალავრიატი მდინარაძე პაატა 50 

32. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მაგისტრატურა ბერაძე ლალი 20 

33. ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მაგისტრატურა მახარაძე მამუკა 30 

34. ეკონომიკა მაგისტრატურა ბერიძე  რამაზ 35 

35. ფინანსები და 

საბანკო საქმე 

მაგისტრატურა ბარათაშვილი  

მადონა 

25 

36. ფინანსები და 

საბანკო საქმე 

მაგისტრატურა ფარტენაძე  ნიკა 30 

37. ფინანსები და 

საბანკო საქმე 

მაგისტრატურა ვარშანიძე ლელა 25 



7 ჯინჭარაძე თეონა 
დაწყებითი 

განათლება 
147 ბაკალავრიატი 

8 ბერიძე მუსტაფა მათემატიკა 150 ბაკალავრიატი 

9 კახაძე ნანა მათემატიკა 190 

 

ბაკალავრიატი 

10 ქიძინიძე ნინო მათემატიკა 190 

 

ბაკალავრიატი 

11 აბესლამიძე თამარ 35 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

12 
ამბარცუმიანი 

ნადია 
11 

დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

13 ბითარიშვილი ანნა 20 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

14 გოგეშვილი თამარი 28 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

15 გურგენაძე მარიამ 20 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

16 ვაშაყმაძე თამარ 38 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

17 ვაშაყმაძე ქეთევან 20 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

18 კახიძე მარიამ 40 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

19 კილაძე მზიური 35 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

20 ლაბაძე თამილა 5 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

21 
ლორთქიფანიძე 

რუსუდან 
20 

დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

22 მახარაძე სოფიკო 30 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

23 მგელაძე ცირა 55 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

24 მიქელაძე ლონდა 15 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 



25 ორაგველიძე ლანა 3 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

26 ტუღუში ლაშა 35 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

27 ქორიძე თინიკო 20 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

28 ღლონტი მარიამ 33 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

29 ცივაძე ანა 3 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

30 
ძოძუაშვილი 

მარიამ 
53 

დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

31 წულაძე ნინო 50 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

32 წულუკიძე ნინო 25 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

33 ხარაიშვილი ანა 25 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

34 ჯაფარიძე ნათია 22 
დაწყებითი 

განათლება 
ბაკალავრიატი 

35 აბაშიძე გოგიტა 35 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

36 აბაშიძე ზეინაბ 25 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

37 გობაძე შორენა 5 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

38 გოგოლაძე მარიამ 32 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

39 დავითაძე ლევან 10 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

40 მგელაძე თამარ 60 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

41 მურვანიძე სოფიკო 25 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

42 შავაძე ელა 15 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

43 შაინიძე ეკა 10 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

44 ჩოგაძე თამაზი 40 მათემატიკა ბაკალავრიატი 

45 ცხადაძე რევაზ 54 მათემატიკა ბაკალავრიატი 



46 გახოკია დათო 10 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
ბაკალავრიატი 

47 გეგიძე ტარიელ 5 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
ბაკალავრიატი 

48 კვესიეიშვილი ომარ 10 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
ბაკალავრიატი 

49 ნინიძე თორნიკე 5 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
ბაკალავრიატი 

50 სურმანიძე თემურ 23 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
ბაკალავრიატი 

51 ქამაშიძე გიგლა 5 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
ბაკალავრიატი 

52 ხაბეიშვილი ლადო 23 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
ბაკალავრიატი 

53 შაინიძე ზურა 30 

უმაღლესი 

განათლების 

მენეჯმენტი 

ბაკალავრიატი 

54 გორგაძე ათინო 75 

განათლების 

ადმინისტრირებ

ა 

ბაკალავრიატი 

55 კეშელავა მარიამ 60 
ბიზნეს 

ინფორმატიკა 
ბაკალავრიატი 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ 
სტუდენტის 

გვარი, სახელი 

აუთვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 აბულაძე თამუნა 40 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

2 აბულაძე თეა 23 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

3 ანთაძე მარინე 40 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

4 აფაქიძე თამუნა 36 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

5 
ბაღათურია 

სვეტლანა 
55 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 



6 ბოლქვაძე თამთა 13 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

7 გაგუა გრიგოლ 5 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

8 გოგიტიძე თამარ 11 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

9 
დარსაველიძე 

მარიამი 
42 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

10 კაშმაძე ნინო 18 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

11 კახაძე ფატი 43 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

12 
კუპრეიშვილი 

მარიამი 
16 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

13 
მათითაიშვილი 

ელენე 
10 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

14 მიქელაძე მეგი 38 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

15 მოქია ეკა 37 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

16 
მსხალაძე 

ვიოლეტა 
52 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

17 
რამიშვილი 

სოფიკო 
29 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

18 სვანიძე იზოლდა 39 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

19 
სურმანიძე 

ქეთევან 
55 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

20 შავაძე თამარ 3 ქართული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

21 ხუციშვილი ანა 35 
რუსული 

ფილოლოგია ბაკალავრიატი 

22 ქარცივაძე ია 24 თურქული 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

23 აბაშიძე სალომე 
52 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ბაკალავრიატი 

24 ზოიძე რომან 
10 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ბაკალავრიატი 

25 კაკაბაძე ელისო 
5 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ბაკალავრიატი 

26 მეკეიძე ქეთინო 
15 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ბაკალავრიატი 

27 ჯაფარიძე ცირა 
10 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ბაკალავრიატი 



28 გოგუაძედავით 59 ისტორია 
ბაკალავრიატი 

29 დუმბაძე სალომე 50 ისტორია ბაკალავრიატი 

30 ზოიძე ქრისტინე 10 ისტორია ბაკალავრიატი 

31 ივანაძე მალვინა 35 ისტორია ბაკალავრიატი 

32 მადოიშვილი 

ქეთევან 
5 ისტორია ბაკალავრიატი 

33 მეგენეიშვილი ანა 40 ისტორია ბაკალავრიატი 

34 მირცხულავა 

ვერიკო 
25 ისტორია ბაკალავრიატი 

35 ტაკიძე ლანა 45 ისტორია ბაკალავრიატი 

36 
ფერსელიძე 

ირაკლი 
47 

ისტორია ბაკალავრიატი 

37 შავაძე მამუკა 15 ისტორია ბაკალავრიატი 

38 შარაშენიძე 

გიორგი 
55 ისტორია ბაკალავრიატი 

39 შარაშიძე თამუნა 52 ისტორია ბაკალავრიატი 

40 ძირკვაძე მზია 65 ისტორია ბაკალავრიატი 

41 ხახუტაიშვილი 

მერი 
10 ისტორია ბაკალავრიატი 

42 ბოლქვაძე მარიკა 10 ფილოსოფია ბაკალავრიატი 

43 გობაძე თენგიზი 15 ფილოსოფია ბაკალავრიატი 

44 გოგოლაძე 

თეიმურაზ 

22 ფილოსოფია ბაკალავრიატი 

45 ვასაძე მალვინა 13 ფილოსოფია ბაკალავრიატი 

46 
მჟავანაძე მადონა 

5 გერმანული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

47 ფუტკარაძე 

მარიკა 

25 გერმანული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

48 

ირემაძე ქეთი 

64 ფრანგული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

49 

გოგიტიძე დიანა 

20 თარგმანმცოდნეობ

ა 

ბაკალავრიატი 

50 
თავდგირიძე 

ნატო 

65 თარგმანმცოდნეობ

ა 

ბაკალავრიატი 

51 
მაკარაძე სოფიო 

29 თარგმანმცოდნეობ

ა 

ბაკალავრიატი 

52 

სურმანიძე ია 

52 თარგმანმცოდნეობ

ა 

ბაკალავრიატი 



53 

ქორიძე ლია 

50 თარგმანმცოდნეობ

ა 

ბაკალავრიატი 

54 

შავაძე ხატია 

5 თარგმანმცოდნეობ

ა 

ბაკალავრიატი 

55 

შავლიძე ლინდა 

65 თარგმანმცოდნეობ

ა 

ბაკალავრიატი 

56 აბულაძე მარიამ 5 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

57 აბულაძე ნათია 41 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

58 გოგოლიშვილი 

ანა 

17 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

59 დავითაძე ხატია 18 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

60 დიასამიძე 

ქეთევან 

19 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

61 ვარშანიძე თამთა 32 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

62 მჟავია ქრისტინე 13 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

63 პაპიძე ნესტან 5 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

64 საგინაძე მადონა 37 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

65 ქამადაძე სალომე 36 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

66 შავიშვილი ნინო 9 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

67 შამილაძე ანნა 2 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

68 ჩოგაძე  ციცინო 30 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

69 ცეცხლაძე ხატია 11 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

70 ხოზრევანიძე 

დარინა 

14 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

71 ჯაფარიძე ეკა 17 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

72 ჯორბენაძე მარიკა 41 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

73 ბალაძე ნინო 76 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

74 კოჩალიძე თეონა 80 ისტორია ბაკალავრიატი 

75 ალიშანიძე 

სალომე 

100 ქართული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

76 დიასამიძე 

გიორგი 

50 
ლინგვისტიკა 

მაგისტრატურა 



77 ქურთ იუნუს 

ემრე 

55 
ლინგვისტიკა 

მაგისტრატურა 

78 სალაძე ცირა 116 ქართული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

79 სულაბერიძე 

თამთა 

152 ქართული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

80 სურმანიძე ანიკო 155 ქართული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

81 ქედელიძე 

ქეთინო 

121 ქართული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

82 ჩაგანავა გვანცა 119 ქართული 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

83 თაფლაძე ქეთინო 83 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბაკალავრიატი 

84 მარკარიანი ანა 150 ინგლისური 

ფილოლოგია 
ბაკალავრიატი 

 

 

 

 



იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ 
სტუდენტის 

გვარი, სახელი 

აუთვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1. 
ბოლქვაძე გელა 

22 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

2. 
ფუტკარაძე 

ფარნავაზ 24 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

3. 
თავდგირიძე 

მამუკა 40 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

4. 
გვენეტაძე ბექა 

10 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

5. 
სურმანიძე ქეთი 

7 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

6. 
ტუსკია 

ფარნავაზ 27 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

7. 
ბერიძე რატი 

2 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

8. 
ოქროპირიძე 

ილია 10 
საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ბაკალავრიატი 

9. 
გოგიშვილი 

შოთა 13 
ევროპისმცოდნეობა ბაკალავრიატი 

10. 
დანელია 

მარიტა 12 
ევროპისმცოდნეობა ბაკალავრიატი 

11. 
ქამადაძე გოგი 

15 
ევროპისმცოდნეობა ბაკალავრიატი 

12. 
შაინიძე გიორგი 

3 
ევროპისმცოდნეობა ბაკალავრიატი 

13. 
ცეცხლაძე ომარ 

15 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

14. 
დანელია მერაბი 

10 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

15. 
დანელია ლანა 

63 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

16. 
მგელაძე დიანა 

10 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

17. 
ფარსენაძე ლანა 

30 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

18. 
აბაშიძე გურამ 

16 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 



19. 
ხარაბაძე 

სულხან 10 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

20. 
ქუთელია მაგდა 

45 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

21. 
მაკარაძე საჩინო 

30 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

22. 
ზარანდია 

ლალი 28 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

23. 
ვარშანიძე ზაზა 

40 
სამართალი მაგისტრატურა 

24. 
რიჟვაძე სოფიკო 

30 
სამართალი მაგისტრატურა 

25. 
მგელაძე თეონა 

30 
კლინიკური 

ფსიქოლოგია 

მაგისტრატურა 

26. 
გიორგაძე   

მაგდა 30 
კლინიკური 

ფსიქოლოგია 

მაგისტრატურა 

27. 
ჯაყელი სალომე 

161 
ევროპისმცოდნეობა ბაკალავრიატი 

28. 
საფაროვი ლანა 

182 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

29. 
დიასამიძე 

თამთა 122 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

30. 
შოთაძე ნათია 

99 
ფსიქოლოგია ბაკალავრიატი 

31. 
აბაშიძე ანა 

25 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

32. 
აბულაძე ნატო 

10 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

33. 
ბოლქვაძე მელანო 

26 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

34. 
დიმიტრაძე ზაზა 

14 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

35. 
ვერძაძე გიორგი 

5 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

36. 
მიქაძე საბა 

5 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

37. 
ჯაფარიძე ილია 

41 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

38. 
არძენაძე თამთა 

26 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

39. 
ბოლქვაძე ბაჩუკი 

33 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 
დუმბაძე გურგენ 

44 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

41. 
ვარშანიძე ლიკა 

9 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

42. 
კონცელიძე 

ლინდა 11 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

43. 
ტაკიძე ანა 

19 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

44. 
ჯოლოხავა 

ვიქტორია 71 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

45. 
ბოლქვაძე მირიან 

10 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

46. 
გურგენიძე 

ქრისტინე 10 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

47. 
კაკაბაძე თამარ 

5 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

48. 
კრომლიდი 

თამარი 23 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

49. 
ლომაია ნინო 

10 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

50. 

ჯოხთაბერიძე 

ელისაბედ 

 

21 

 

სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

51. 

მექვაბიშვილი 

ბადრი 

 

31 

სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 

52. 
ყურაშვილი 

შორენა 31 
სამართალმცოდნეო

ბა 

ბაკალავრიატი 



ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

№ 
სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

აუთვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

1 ბერიძე მელანო ბაკალავრიატი მშენებლობა 25 

2 ბერიძე სულხან ბაკალავრიატი მშენებლობა 35 

3 ბოლქვაძე ნიკა ბაკალავრიატი მშენებლობა 30 

4 გოჩიტიძე გიორგი ბაკალავრიატი მშენებლობა 5 

5 დავითაძე მინდია ბაკალავრიატი მშენებლობა 28 

6 კვირკველია ზურაბი ბაკალავრიატი მშენებლობა 10 

7 მამულაძე ვახტანგ ბაკალავრიატი მშენებლობა 15 

8 მიქელაძე ლადო ბაკალავრიატი მშენებლობა 15 

9 ფარტენაძე გელა ბაკალავრიატი მშენებლობა 25 

10 ფუტკარაძე ვალერი ბაკალავრიატი მშენებლობა 10 

11 ქონდარიძე ლერი ბაკალავრიატი მშენებლობა 48 

12 შავაძე ნუკრი ბაკალავრიატი მშენებლობა 68 

13 შელია მიხეილ ბაკალავრიატი მშენებლობა 40 

14 ჩხიკვაძე ბესიკ ბაკალავრიატი მშენებლობა 5 

15 ჩხიკვაძე კახაბერ ბაკალავრიატი მშენებლობა 34 

16 წითელაძე გია ბაკალავრიატი მშენებლობა 15 

17 ჭეიშვილი რეზო ბაკალავრიატი მშენებლობა 40 

18 ბათაძე მინდია ბაკალავრიატი არქიტექტურა 13 

19 ირემაძე მურად ბაკალავრიატი არქიტექტურა 3 

20 ლემსაძე სანდრო ბაკალავრიატი არქიტექტურა 10 

21 ჯაბნიძე ანა ბაკალავრიატი ტელეკომუნიკაცია 45 

22 ჯაფარიძე ლაშა ბაკალავრიატი ტელეკომუნიკაცია 35 

23 
ამაღლობელი 

სალიდინი 
ბაკალავრიატი 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
14 

24 გოგოტიშვილი გურამ ბაკალავრიატი 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
69 

25 მარგველიანი გიორგი ბაკალავრიატი 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
32 



26 ბეჟანიძე გიორგი ბაკალავრიატი ტრანსპორტი 25 

27 კვარაცხელია ლადო ბაკალავრიატი ტრანსპორტი 67 

28 კოპალიანი რომეო ბაკალავრიატი ტრანსპორტი 27 

29 ჯაყელი მზეჭაბუკ ბაკალავრიატი ტრანსპორტი 13 

30 ფხაკაძე თორნიკე ბაკალავრიატი მშენებლობა 161 

31 
შალიკაშვილი 

რაინდი 
ბაკალავრიატი მშენებლობა 156 

32 შერვაშიძე გიორგი ბაკალავრიატი მშენებლობა 93 

33 გიორგაძე ხატია ბაკალავრიატი არქიტექტურა 87 

34 აბულაძე გუგული ბაკალავრიატი აგრონომია 60 

35 დავითაძე სალომე ბაკალავრიატი აგრონომია 20 

36 დუმბაძე ზურაბ ბაკალავრიატი აგრონომია 60 

37 კაკაბაძე როლანდ ბაკალავრიატი აგრონომია 62 

38 ლამპარაძე ლერი ბაკალავრიატი აგრონომია 20 

39 ჩხეიძე ომარ ბაკალავრიატი აგრონომია 70 

40 ბაკურაძე ბექა ბაკალავრიატი აგროინჟინერია 15 

41 ართმელაძე გია ბაკალავრიატი აგრონომია 112 

42 
თავართქილაძე 

არჩილ 
ბაკალავრიატი აგრონომია 77 

43 ქობალია გიორგი ბაკალავრიატი აგრონომია 101 
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