
2021-2022  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის 

გრაფიკი 

N სამაგისტრო პროგრამა- 

ხელმძღვანელი 

კომისიის შემადგენლობა მაგისტრანტი 

(გვარი, სახელი) 

აპრობაცია დაცვა 

ჩატარების 

რიცხვი დრო  

ჩატარების რიცხვი 

დრო  

1 პოლიტიკის მეცნიერება- 

ხელმძღვანელი მალხაზ 

მაცაბერიძე 

 
Meeting ID 617-462-1547 

1.მალხაზ მაცაბერიძე. 
–  თავმჯდომარე 
2 .თამარ ქარაია-მდივანი 

3.ალექსანდრე კუხიანიძე 

4.ზვიად აბაშიძე 

  5. ავთანდილ ტუკვაძე 

 

1. ბუხალცევა ვიქტორია 

2. თედიაშვილი გიორგი 

3. თვაური თეონა 

4. კალანდაძე მამუკა 

 

 

10.01.2022 

12:00 

 

17.02.2022 

12:00 

 

 

2 მედიაფსიქოლოგია და 

კომუნიკაციები 

(ინგლისურენოვანი)- 

ხელმძღვანელი მარიამ 

გერსამია 

 

https://zoom.us/j/8194653143 

 

1. მარიამ გერსამია - თავ-რე 

2. თეა გვასალია  

3. მაია ტორაძე - მდივანი 

4. რევაზ ჯორბენაძე 

5. ტატა ვეფხვაძე 

1. შავიშვილი ელენე 

 

10.01.2022 

21:00 

15.02.2022 

21:00 

3 დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა 

–  
ხელმძღვანელი თორნიკე 

თურმანიძე 
https://zoom.us/j/9705731318
5?pwd=Uy81eGV2NlN1SlVUam
40a0tPMzY1Zz09 (Passcode: 
957401) 

1. . თორნიკე თურმანიძე  - 

     თავმჯდომარე 

2. ეკა აკობია  - მდივანი 
3. ფიქრია ასანიშვილი 
4. ზურაბ დავითაშვილი  

5. დავით მაცაბერიძე 

  

 

1. ნაჯაროვი სერგო 

 

 

12.01.2022 

12:00 

 

16.02.2022 

12:00 

 

4 მასობრივი კომუნიკაციისა 

და მედიის კვლევები - 

ხელმძღვანელები მანანა 

შამილიშვილი, მარი 

წერეთელი 

 

1. მანანა შამილიშვილი  - 

თავმჯდომარე 

2. მაია ტორაძე - მდივანი 

3. ნათია კუპრაშვილი  

4. ნინო ჭალაგანიძე  

5. მარი წერეთელი 

1. გაფრინდაშვილი მარიამ 

2. თინიკაშვილი სალომე 

3. ქებაძე მარიამ 

4. ღამბაშიძე ხატია  

 

 

10.01.2022 

12:00 

 

17.02.2022 

12:00 

https://zoom.us/j/8194653143


https://zoom.us/j/5685267938  

5 ორგანიზაციის განვითარება 

და კონსულტირება -  

ხელმძღვანელი ნოდარ 

ბელქანია 

1. ნოდარ ბელქანია 

–  თავმჯდომარე 

2. დალი ოსეფაშვილი- მდივანი 

3. რევაზ ჯორბენაძე 

4. ამირან ბერძენიშვილი 

5. ნოდარ სარჯველაძე 

 

1. წამალაშვილი ნუცა 

 

11.01.2022 

17:00 

16.02.2022 

17:00 

6 ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი) – 

ხელმძღვანელი ფიქრია 

ასანიშვილი 

1. დავით მაცაბერიძე - 

თავმჯდომარე 

2. ზურაბ დავითაშვილი,  

3. ფიქრია ასანიშვილი - 

მდივანი 

4. თორნიკე თურმანიძე,   

5. გიორგი მჭედლიშვილი 

 

 

1. ბაბაიან ამალია  

2. დიკერსონ დენის ბლეინ 

3. მარგიანი ბექა 

 

 

10.01.2022 

12:00 

 

15.02.2022 

12:00 

 

7 სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა - 

ხელმძღვანელები 

ალექსანდრე კუხიანიძე, 

სალომე დუნდუა 

 

Meeting ID: 863 824 7895 

1. ალექსანდრე კუხიანიძე -  

თავმჯდომარე 

2. სალომე დუნდუა- მდივანი 

3. გიორგი მელიქიძე  

4. ვლადიმერ ნაფეტვარიძე  

5. თამარ ქარაია  

 

1. ბერიძე თამარ 

2. ვერძაძე ნათია 

3. სარალიძე გიორგი 

 

10.01.2022 

11:00 

17.02.2022 

11:00 

8 სოციალური მუშაობა – 

ხელმძღვანელი ნინო 

შატბერაშვილი 

 

Meeting ID 3855180593 

1. ნინო შატბერაშვილი - 

თავმჯდომარე 

2. სალომე ნამიჭეიშვილი - 

მდივანი 

3. თამარ მახარაძე 

4. ნათია ფარცხალაძე 

5. მაგული შაღაშვილი 

 

1. კალანდაძე ქეთევან 

2. კვანტალიანი ნინო 

3. მჭედლიშვილი ნატო 

 

 

10.01.2022 

10:00 

 

15.02.2022 

10:00 

 



9 საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია - 

ხელმძღვანელი გიორგი 

გოგსაძე 

Zoom 

Meeting ID 621-222-5206 

1. გიორგი გოგსაძე - 

თავმჯდომარე 

2. ნინო პავლიაშვილი - მდივანი 

3. ია იაშვილი 

4. გიორგი კვინიკაძე 

5. იოსებ სალუქვაძე 

 

1. ბოლქვაძე მარად 

2. გვარაძე ნიკა 

 

10.01.2022 

12:00 

17.02.2022 

12:00 

10 გენდერის კვლევა - 

ხელმძღვანელი მედეა 

ბადაშვილი 

 
 
Meeting ID: 713 651 4044 
Passcode: 579390 

1. მედეა ბადაშვილი - 

თავმჯდომარე  

2. ნარგიზა არჯევანიძე  -  მდივანი 

3. ლია ჯალაღანია 

4. მაია ბარქაია 

5. თეონა მატარაძე 

 

1. შველიძე სოფია 

 

10.01.2022 

12:00 

17.02.2022 
12:00 

11 სოციოლოგია - 

ხელმძღვანელი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

 

ZOOM 

Meeting ID 89518476175 

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

თავმჯდომარე 

2.შორენა თურქიაშვილი მდივანი 

3. ლია წულაძე 

4. კახა ქეცბაია 

5. ამირან ბერძენიშვილი 

 

1. ბიგვავა ნანა 

2. კოკაია სალომე  

3. ტოგონიძე ნათია 

 

10.01.2022 

12:00 

17.02.2022 
12:00 

12 მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები -  

ხელმძღვანელები ნანული 

ტალახაძე,რევაზ ჭიჭინაძე 

1.ნანული ტალახაძე 

თავმჯდომარე 

2. ნინო ჭალაგანიძე –მდივანი 

3. ხათუნა კაჭარავა 

4. მაია ტორაძე 

5.თამარ ბელქანია 

 

1. წივწივაძე ეკატერინე 

2. ბოკუჩავა მერაბ 

1.12.2021 

21:00 

23.12.20221 
21:00 

                                                                                                                                                                                      27 

 

წინასწარი დაცვა 10-11-12 იანვარი 

დაცვა 15-16-17 თებერვალი 

ნაშრომების ატვირთვა დაცვამდე 10 დღით ადრე 


