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გიორგი 
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გიორგი მელიქიძე, ასისტენტ პროფესორი 

 

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი)  
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მაგალითზე) 

იაგო კაჭკაჭიშვილი, პროფესორი 
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აზრის შეფასება" 

ამირან ბერძენიშვილი, პროფესორი 
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რევაზ ჯორბენაძე, პროფესორი 
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გენდერის კვლევა 

 

1. შველიძე სოფია დედობის მარკეტიზაცია: დედად ყოფნა მომხმარებლური კულტურის 
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მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები (ინგლისურენოვანი) 
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მარიამ გერსამია, პროფესორი 

 

 


