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სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი 

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 

ბაკალავრიატი 

 

სამოსის დიზაინი - I კურსი 

1. აბულაძე ნინო  

2. კოტია სოფი 

3. ზოიძე ინგა  

 

სამოსის დიზაინი - II კურსი 

1. მახარაძე თეონა 

2. შავაძე მირანდა 

3. ჩხარტიშვილი ქრისტინე 

 

სამოსის დიზაინი  - III კურსი 

1. ასანიძე მადონა 

2. ბერიძე ნათია 

3. გეგიძე ქეთინო 

4. დავითაია ნინო 

5. ხალვაში ნანა 

6. მეგრელიძე ნინო 

7. სალუქვაძე ანა 

8. დუმბაძე ინდირა 

 

სამოსის დიზაინი -  IV კურსი 

1. ზოიძე ლაურა 

2. თედორაძე ნანა 

3. გოგიტიძე აზა 

 

 შენობა ნაგებობათა არქიტექტურა - I კურსი 

1. დიასამიძე თემურ   

2. თედრორაძე ნათია   

3. კენჭიშვილი გული   

4. კუკულაძე სოფიო  

5. ლაზიშვილი გეგა  

6. ნაზაროვი იონა  

7. ქარცივაძე ნოდარ  

8. ქოჩუა ლიკა  

9. ხუნწარია მიხეილ  

10. ჯიჯავაძე შორენა 



11. ბაჯელიძე ქეთი  

12. ევსტიუნინა ევგენია 

 

შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა - II კურსი 

1. გიორგაძე ლუკა 

2. ზოიძე როლანდ 

3. მურადიან გიორგი 

4. ჩაკვეტაძე გიორგი 

5. ხორავა ნათელა 

6. ხუხუნაიშვილ ლანა 

7. ართმელაძე დათო 

8. ლეპტურგიდი ნიკა 

 

შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა - III კურსი 

1. სამსონია ლაშა 

2. ფუტკარაძე თეა 

3. ყიფშიძე ნანა 

4. ჩიტაძე ნათია 

5. წითელაძე ელინა 

6. გელოვანი ლია 

7. ჯიხვაძე ჯიმშერ 

 

შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა - IVკურსი 

1.   ბედინაძე ნინო 

2.   გოლიაძე ინეზა 

3.   ზოიძე ნინო 

4.   კომახიძე ლია 

5.   მახარაშვილი თამარ 

6.   მსხალაძე დათო 

      7.   რამიშვილი ელიზბარ 

8.   ტრაპაიძე ქეთევან 

9. ფაღავა მერაბ 

10. გიორგაძე ნიკა 

11. პაიჭაძე ბაჩუკი 

12. საჯაია ია 

 

დაზგური ფერწერა  - II კურსი   

1. ფაღავა ირაკლი  

 

დაზგური ფერწერა  - IV კურსი   

1. სოსელია თათია    

         



ინტერიერი და დიზაინი - II კურსი 

1. აფაქიძე ლონდა 

2. ბაბილოძე ლანა  

3. ბეზლიუდკო ანჟელიკა 

4. ვანილიში დიანა 

5. ხალვაში ნინო 

6. სალუქვაძე სალომე 

7. ტაკიძე თინათინ 

8. შარაშიძე მეგი 

9. ფუტკარაძე ქეთევან 

10. ნანავა ანა 

11. გურგენიძე იუნონა 

 

ინტერიერი და  დიზაინი - III კურსი 

1. ბოლქვაძე ნატო 

2. ქინქლაძე თეა 

3. ბრუნჯაძე ჯემალ 

 

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 

პროფესიული 
 

ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი  - IV საფეხური 

1. გოგიბერიძე მედეა 

2. შუკაკიძე მარიამ 

3. ანანიძე  სალომე 

4. ვადაჭკორია ლიკა 

5. კაშანიან კატერინა 

    

მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა 

 

დიზაინი (მოდის დიზაინი) I კურსი 

 

1. სარდანაშვილი გერონტი  

2. მასალკინა ნინო                  

3. ბაჯელიძე სალომე        

       

დიზაინი (მოდის დიზაინი) - II კურსი 

1. ბოლქვაძე მაია 

2. გოგოლიშვილი მარიკა 

 

  

 

 



სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი 

ბაკალავრიატი 

 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს 

სამსახიობო) - I კურსი 

1.   აბულაძე გიგა  

2.   ბილისეიშვილი გურამი  

3.   ბიწაძე მარიამ  

4.   ბოლქვაძე მანონი  

5.   დიასამიძე ნინო  

6.   დოლიძე ნანა  

7.   კალანდაძე ნიკა  

8.   ტაბატაძე შალვა  

9.   შიუკაშვილი თორნიკე  

10. ჩოგოვაძე დავითი  

11. ჭეიშვილი ბაქარ  

12. ხუხუნაიშვილი გიორგი 

13. დვალიშვილი გურამი 

14. გოგუაძე ზაალ 

15. დიასამიძე ალექსანდრე 

16. ასკურავა გიორგი 

17. ბერიძე გიორგი  

18. ბუკია მარიკა 

19. გაბისონია ქრისტინე 

20. დობორჯგინიძე ანი 

21. ქარაია ელგუჯა 

 

 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს 

 სამსახიობო) - II კურსი 

 

1. გოგვაძე ნიკოლოზ 

2. მექვაბიშვილი მარიამ 

3. მხეიძე ელზა 

4. ფუტკარაძე გიორგი 

5. ქუმსიაშვილი ალექსანდრე 

6. ღომიძე მიხეილ 

7. ყურავა გიორგი 

8. ხალვაში ლინდა 

9. ანდღულაძე ანა 

10. კვარაცხელია ნიკა 

11. პირტახია გიორგი 



12. ჩავლეშვილი გიორგი 

13. ცეკვაშვილი ალიკა 

14. ბეშკენაძე გვანცა 

15. კუხიანიძე ლაშა 

16. კვერღელიძე ირაკლი 

17. ახალაძე კობა 

18. დავითაია ბექა 

19. გვიანიძე უჩა 

 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს 

 სამსახიობო) - III კურსი 

1. ლაჩაშვილი ნიკა 

2. მამასახლისი ლევანი 

3. უნგიაძე ბექა 

4. ცაგურია სალომე 

5. ხუბუტია კუკურ 

6. ბარამიძე თორნიკე   

 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს  

სამსახიობო) - IV კურსი 

1. ბუღაძე სალომე  

2. დოლიძე სალომე 

3. თურმანიძე გიორგი  

4. კონცელიძე ირაკლი  

5. მგელაძე ქეთი 

6. ფოფხაძე იზოლდა 

7. თათარაშვილი გიორგი  

8. კილაძე ნიკა 

9. დიასამიძე დავით   

10. დიდმანიძე გოგიტა 

 

საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამატული თეატრის 

 რეჟისურა) - IV  კურსი 

1. ვარშანიძე გიორგი  

 

 

სასცენო მოძრაობის დეპარტამენტი 

მ  ა  გ  ი  ს  ტ  რ  ა  ტ  უ  რ  ა 

დრამის რეჟისურა - II კურსი 

1. კობალაძე მეგი 

2. ბურდული მარინა 

 



თოჯინების თეატრის რეჟისურა - II კურსი 

1. ხახუტაიშვილი სულხანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი 

ბაკალავრიატი 

 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - I კურსი 

1. ჟორჟიკაშვილი რევაზ  

2. ხოზრევანიძე შორენა  

3. ღლონტი დარეჯან 

4. სურმანიძე ხატია 

5. პატარაია ბექა 

6. ქადიძე გურამ 

 

 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - II კურსი 

1. ახალაძე სალომე 

2. ბოლქვაძე გიორგი 

3. მიქაძე შალვა 

4. მსახურაძე მაია 

5. თავართქილაძე ნუკრი 

6. ტაკიძე ქეთევანი 

 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - IVკურსი 

1.  ახალაძე ანა 

2.  ჩავლეშვილი ვასილი 

3.  ნაკაიძე ჯემალ 

4.  გაგუა ლაშა   

5.  რომანაძე გიორგი 

6.  გოგიტიძე ნინელი 

7.  ურუშაძე გურამი 

8.  ხალვაში თორნიკე 

9. ყაჭეიშვილი ირაკლი   

10. ბერიძე მანანა  



11. აბულაძე თენგული 

12. გურგენიძე მანუჩარი 

13. ჭაღალიძე ლენა 

 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) – III კურსი 

1. გიორგაძე  გიორგი 

2. სულაკაძე გიორგი 

3. შონია ირაკლი 

4. ცინცაძე თემური 

5. თავაძე თორნიკე 

6. ფაღავა ზურაბ 

7. გიორგაძე თინათინ 

8. ყურუა ზურაბი 

       

 

 

 

 

მ  ა  გ  ი  ს  ტ  რ  ა  ტ  უ  რ  ა 

 

აუდიოვიზუალური ხელოვნება (მხატვრული კინოს რეჟისურა)  - II  კურსი 

1. თავდგირიძე ბექა 

2. მურვანიძე გიორგი 

3. თავდგირიძე იმედა 

  

მხატვრული ტელეფილმის რეჟისურა  - II კურსი  

1. კოჩალიძე ედნარი 

2. კუპრეიშვილი ერეკლე 

3. ლეჟავა ავთანდილ 

4. ქავთარაძე ამირან  

5.   ფუტკარაძე ელიზბარ 

6.   ხალვაში იამზე 
 


