ბაკალავრიატი
ფაკულტეტი: განათლება
საგანმანათლებლო პროგრამა: დაწყებითი განათლება
I სემესტრი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ადამაშვილი მარიკა
ანსიანი ელისო
ბერაძე სალომე
ბერიანიძე მერი
გუგუტიშვილი ზიზო
ისაკიძე მარია
მერებაშვილი ანუკი
წურწუმია ნინო
III სემესტრი

1.
2.
3.
4.
5.
6.

გოგოლაძე მადონა
კასაშვილი სოფიკო
რეხვიაშვილი მარიამი
ჩხაიძე მაია
ცუცქირიძე ქეთევან
წეველიძე ნინო

V სემესტრი
1. იჩქიტიძე თამარი
2. ნაჭყებია მარინე
3. შამანაური მაია
VII სემესტრი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ბუაჩიძე სოფიკო
ბუკრაევა სნეჟანნა
დავითაშვილი მარიამ
დემურაძე გვანცა
დოლენჯაშვილი თეონა
მძელური ნატო
სირია მარიამი
უზუნაშვილი ირმა
ჭელიძე გვანცა

IX

1.
2.
3.
4.

სემესტრი:

წიკლაური ნატო
ყაფლანიშვილი ნანა
ღვინიფაძე თამთა
კაციტაძე გულნარა

ფაკულტეტი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
საგანმანათლებლო პროგრამა: ინგლისური ენა და ლიტერატურა
I სემესტრი
1. აბესაძე გიორგი
2. დავითაია ანა
3. ტაბატაძე ქეთევან
III სემესტრი
1.

ახმედოვა ჟალა

2.

გოჩიაშვილი მარი

V სემესტრი
1.
2.

სახვაძე ლანა
როინიშვილი ქეთევანი

VII სემესტრი
1.

ზვიადაძე გურამი

IX

სემესტრი:

1. დავაძე მაკა
2. კალაიჩევი ლელა
3. ჩხიტუნიძე ინა

ფაკულტეტი: ბიზნესის ადმინისტრირება და ტურიზმი
საგანმანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
I სემესტრი
1.
2.

ბარძიმაშვილი თეონა
გეგეჭკორი დავით

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ზარიძე ზაზა
კანაშვილი რატი
სულეიმანოვი ამირასტან
ქოპილაშვილი გიორგი
ჩაფიძე ირაკლი
წიკლაური ხვიჩა
წყავზარაძე რეზო

III სემესტრი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ბელქანია ბაქარ
ბეჟანიშვილი ცოტნე
ბულაშვილი თორნიკე
გოგინაშვილი გიორგი
ზურაბიშვილი გიორგი
კოკაია მარიამ
მამულაშვილი მედეა
მარგიანი ლევანი
მერაბიშვილი შოთა
ონოფრიშვილი მალხაზი
ჩინჩალაძე გიორგი
ჭარხალაშვილი ირაკლი
ჯაფარიძე არჩილი
ხარგალაძე თორნიკე
ნუცუბიძე გიორგი

V სემესტრი
1. ადამია რომანი
2. გოგოჭური თამილა
3. გრიგალაშვილი ქეთევანი
4. დარსალია აკაკი
5. კუპატაძე ლევანი
6. ლიპარტელიანი გეგი
7. მანანაძე გიორგი
8. მაჩაბელი ლევანი
9. მაძღარაშვილი ცოტნე
10. მთიბელაშვილი ბესიკი
11. მოსაშვილი გიორგი
12. მღებრიშვილი კახაბერ
13. ნადირაძე ნიკოლოზი
14. ფარქოსაძე მანანა
15. ყაულაშვილი ზურაბი
16. ჩერქეზიშვილი დავითი
17. ჭუმბურიძე ნუგზარი
18. ხაჩიძე დიმიტრი

VI სემესტრი
(მეორადი ჩარიცხვა)
1. გადელია თამარი
2. შაქარაშვილი გივი
VII სემესტრი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

არბოლიშვილი გიორგი
დარჩია თენგო
თედორაძე ელგუჯა
მჭედლიძე რატი
სულაშვილი თეონა
შიოშვილი გიორგი
ძამაშვილი გიორგი
ხარაშვილი ანა
IX

სემესტრი:

1. დალალიშვილი ლალი
2. თაბაგარი მაია
3. თვარაძე გრიგოლი
4. იმერლიშვილი ჯემალი
5. ლევანიშვილი ლევანი
6. რეხვიაშვილი ზებედა
7. სიყმაშვილი ანა
8. ჩინჩალაძე გიორგი
9. ჩომახაშვილი ირაკლი
10. ჭიჭიკოშვილი მაია
11. ხატიაშვილი ხატია
12. ხუხია რუსუდანი

საგანმანათლებლო პროგრამა: ტურიზმი
I სემესტრი
1.
2.
3.
4.
5.

ოზბეთელაშვილი მიხეილ
ყაზაიშვილი გიორგი
ყოლბაია მონიკა
ხაჩატუროვი დავით
შიხიაშვილი თამარ
III სემესტრი

1.
2.
3.
4.
5.

მჭედლიშვილი ნონა
ტაბატაძე ნიკა
ქრისტესიაშვილი ჯუმბერი
ღონიკიშვილი ანი
ჭიკაიძე ბესო

V სემესტრი
1.
2.
3.
4.

ბადაშვილი გიორგი
ბერიშვილი ბექა
გალსტიანი ალბერტ
მარგველანი დავითი
VII სემესტრი

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ასანიძე მარიკა
ბელქანია ნათია
დავითაშვილი ნიკოლოზ
კიკაბიძე ჯემალ
ლაცაბიძე ელგუჯა
ნასყიდაშვილი მარიამ
ოთარაშვილი ნიკა
ოშაყმაშვილი მიხეილი
პაპიაშვილი ნანა
პერეხანოვი გიორგი
ყელბერაშვილი გიორგი
ხუნძაკიშვილი ზაალი
ჯაფარიძე ნინო

IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

სემესტრი:

გველესიანი რუსუდანი
გოგოლაძე ანა
ზურაშვილი ნიკო
კიკაძე ნიკოლოზი
ლოლაშვილი აკაკი
ლოლაშვილი ნუგზარ
რეხვიაშვილი ოთარ

მაგისტრატურა
მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება და ტურიზმი
საგანმანათლებლო პროგრამა: საბანკო საქმე
III სემესტრი
1.
2.
3.
4.
5.

გიორგაშვილი გიორგი
გუგულაშვილი ირაკლი
კობახიძე რატი
კოხრეიძე საბა
ტეტუნაშვილი გიორგი

6.
7.
8.

უკლება გიორგი
შაყულაშვილი ბექა
თუთბერიძე კახაბერ

საგანმანათლებლო პროგრამა: ლინგვისტიკა
III სემესტრი
1.

სახვაძე ნინო

