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ხელოვნების თეორია და ისტორია (ხელოვნებათმცოდნეობა)  -  I კურსი 

1. საბულუა ანა 

 

ხელოვნების თეორია და ისტორია (ხელოვნებათმცოდნეობა)  -  II კურსი 

1. ჭაკნელიძე თამარ 

2. ავალიანი თამარ 

3. სირაბიძე დარეჯან 

4. კიკნაძე გიორგი 

5. ფარტენაძე მარიამი 

6. კუჭავა კახა 

 

ხელოვნების თეორია და ისტორია (ხელოვნებათმცოდნეობა)  -  III კურსი 

1. მახარაძე თეა 

2. ბერიძე ალექსანდრე 

3. ჩაკვეტაძე მარიამი 

4. პაიჭაძე მარიამი 

       5. დუმბაძე ქეთევან 

       6. ხოშტარია მარიამ 

       7. შარაბიძე ჯანიტა 

 

ხელოვნების თეორია და ისტორია (ხელოვნებათმცოდნეობა)   - IV კურსი 

1.  ჯანხოთელი მაკა 

2.  ვერსკიანი მარია 

3.  ბერიძე ქეთევან 

4.  ძირკვაძე მაია 

5.  აფაქიძე ინგა 

6.  ლორთქიფანიძე ნინო 

7.  ბერიძე მარიამ  

8.  შეშელიძე  გიორგი 

9. გუჯაბიძე  გიორგი 

10. მამულაშვილი დიმიტრი 

11. სურმანიძე ხათუნა 

12. დემეტრაძე ნინო 

13. კეკლიძე ხათუნა 

14. ნაკაშიძე ნათია 

15. სულაბერიძე ბელა 

 

  



ხელოვნების თეორია და ისტორია (კინომცოდნეობა) - I კურსი 

1. აბაშიძე თამილა  

2. კულიკოვი ნიკა  

3. ჯაფარიძე თემურ  

4. ასათაიანი ზაური 

 

ხელოვნების თეორია და ისტორია (კინომცოდნეობა)  - II კურსი 

1. ქათამაძე გიორგი 
 

ხელოვნების თეორია და ისტორია (კინომცოდნეობა)  - IVკურსი 

1. კახიძე მარიამ ავთანდილის ას. 

2. გოჩიტიძე თამარ 

3. დიასამიძე მამუკა 

4. თევზაძე მარიამ 

5. ბოლქვაძე ხატია 

6. სურმანიძე ელისო 

 

კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - I კურსი 

1. თოთიბაძე ქეთევან  

2. შაინიძე ნინო  

3. ჩიტალაძე ნიკა 

4. გოგოლიშვილი ქრისტინა 

 

კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - II კურსი 

1. ყურაშვილი მარიამ 

2. ათაბაგი კობა 

3. ქურიძე თეონა 

4. მეგრელაძე გიორგი 

5. ბერიძე ლელა 

6. ბერიძე ხათუნა 

7. საბაშვილი ლალი 

8. ცეცხლაძე აკაკი 

9. ჩიხლაძე ქეთევანი 

 

კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - III კურსი 

1.  გოგიტიძე მზია 

2.  დევაძე ჯემალი 

3.  რიჟვაძე ხათუნა 

4.  მოისწრაფიშვილი ლიზი 

5.  მჟავანაძე თამარი 

6.  ძიძიგური ანა 

7.  თავართქილაძე მაია 

8.  სურმანიძე თინა 



9. გორგილაძე ლევანი 

10. ცინარიძე ელზა 

11. გოთოშია დიანა 

12. ჯაფარიძე ნინო 

13. ბერიძე მაგდა 

14. დევაძე ქეთი 

15. გორაძე ნათია 

16. სტეფანია მარიამ 

17. დოლიძე მაია 

18. შოთაძე გიორგი 

19. ზოიძე სოფიკო 

20. თალაკვაძე ანა 

21. შაშიკაძე ანა 

 
კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი - IV კურსი 

1. გრიგოლია გულიკო 

2. საგინაძე სალომე 

3. კეკელიძე შალვა 

4. დოლიძე  ნინო 

5. დარჩიძე მაია 

6. ლომთაძე მარიამ 

7. თავართქილაძე ნონა 

8. გოგოლაძე სოფიო 

9. დიასამიძე  გულადი 

10. კალანდაძე ლევან 

11. ჩავლეიშვილი თამილა 

12. ჩხატარაშვილი  ირაკლი 

13. ძნელაძე ვაჟა 

14. სვანაძე ნანი 

15. ღაღაიშვილი ამირან 

16. გელაძე ნოდარი 

17. შათირიშვილი ირმა 

18. ჩიკვაიძე ნათია 

19. ნაკაშიძე ია 

20. პაიჭაძე ანა 

21. ჟოჟაძე ნათია 

22. ჯოხაძე ნიკოლოზ 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა -  კულტურული ტურიზმი - I კურსი 

1. მართალიშვილი ივერი  

2. ტარიელაძე გიგა  

 
კულტურული ტურიზმი - I I კურსი 



1. კიკვაძე ირაკლი 

2. კომახიძე მარიამი 

3. ხალვაში იზამარი 

4. კაპანაძე თედო 

5. მორთულაძე გიორგი 

6. სალაძე რამაზ 

7. ფუტკარაძე რამინ 

8. ცენტერაძე თამთა 

9. ბერიძე დავითი 

10. მიქელაძე დავით 

11. გუგუნავა თამარ 

12. დვალიშვილი მარიამ 

13. მახაური ნათია 

 

  მასობრივი კომუნიკაცია (ტელერადიოჟურნალისტიკა) - I კურსი 

1. ბერიძე დავით  

2. თედორაძე მაია  

3. კეკელიძე ალი 

4. კომახიძე ელენე  

5. პაქსაძე სოფიკო  

6. შანიძე აბელ  

7. შარაძე ლიკა 

8. შახვერდოვა შახლიხ 

 

მასობრივი კომუნიკაცია (ტელერადიოჟურნალისტიკა) - II კურსი 

1. ნატარიძე ანა 

2. ოთიაშვილი მარიამ 

3. თაბუკაშვილი თამარი 

4. ურიდია ლევანი 

5. შერვაშიძე ნათია 

6. ტოროტაძე რევაზ 

7. კაკალაძე ნუკრი 

8. გიორგაძე ანი 

 

მასობრივი კომუნიკაცია (ტელერადიოჟურნალისტიკა) - IV კურსი 

1. კვესიეშვილი ნინო 

 

  



მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა 

  

ხელოვნების ისტორია და თეორია (ხელოვნებათმცოდნეობა) – I კურსი   

1. ბურკაძე ლენა  

2. ბოლქვაძე თორნიკე  

3. დარჩია თამარ  

 

ხელოვნების ისტორია  და თეორია (ხელოვნებათმცოდნეობა) – II კურსი 

1. ანთიძე ნინო 

2. ტაკიძე მელანო 

3. ხალვში ქეთევან 

4. სარჯველაძე ქეთევან 

 


