
 2020-2021  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 

1.მალხაზ მაცაბერიძე. 
–  თავმჯდომარე 
2 .სალომე დუნდუა-მდივანი 

3.ალექსანდრე კუხიანიძე 

4.ზვიად აბაშიძე 

  5. ავთანდილ ტუკვაძე 

 

1. თავაძე თეონა  

2. ტურიაშვილი მარიამი  

3. შუბლაძე პეტრე  

 

18.01.2020 

12:00 

 

17.02.2021 

12:00 

 

 

2 კულტურისა და მედიის 

სოციოლოგია- 

ხელმძღვანელი ლია 

წულაძე 

1. ლია წულაძე -  თავმჯდომარე 

2. ამირან  ბერძენიშვილი  

3. ფლორა ესებუა  

4. კახა ქეცბაია  

5. თეონა მატარაძე - მდივანი 

 

1. კალაძე სალომე 

2. კობაძე ზურაბ 

3. მამულაშვილი ლილი 

4. ნადარეიშვილი ანა 

5. სახეჩიძე ალექსანდრე 

5.12.2020 

12:00 

23.12.2020 

12:00 

3 დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა –  

ხელმძღვანელი თორნიკე 

თურმანიძე 

1. ზურაბ დავითაშვილი - 

თავმჯდომარე 

2. ეკა აკობია  - მდივანი 
3. ფიქრია ასანიშვილი 
4. ნიკოლოზ სამხარაძე 

  5. თორნიკე თურმანიძე 

 

1. ბურჯალიანი გიორგი 

2. იჩქიტიძე ანა 

3. სახვაძე ბექა 

 

 

18.01.2021 

13:00 

 

17.02.2021 

13:00 

 

4 მასობრივი კომუნიკაციისა 

და მედიის კვლევები - 

ხელმძღვანელები მანანა 

შამილიშვილი, მარი 

წერეთელი 

1. მარი წერეთელი - თავმჯდომარე 

2. ხათუნა კაჭარავა- მდივანი 

3. ნათია კუპრაშვილი  

4. ნინო ჭალაგანიძე  

5. მანანა შამილიშვილი  

 

 

1. დარბაიძე სოფიკო 

   

 

18.01.2021 

12:00 

 

17.02.2021 

12:00 

5 კონფლიქტების ანალიზი 

და მართვა - 

ხელმძღვანელები გუგული 

მაღრაძე, რევაზ 

1. გუგული მაღრაძე - თავმჯდომარე 

2. რევაზ ჯორბენაძე - მდივანი 

3. ზურაბ აბაშიძე  

4. ლაშა ტუღუში  

1. ციბაძე ჯუანშერ 

  

18.01.2021 

12:00 

17.02.2021 

12:00 



კორბენაძე 5. ვახტანგ მაისაია 

 

6 ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი) – 

ხელმძღვანელი დავით 

მაცაბერიძე 

1. დავით მაცაბერიძე - თავმჯდომარე 

2. ზურაბ დავითაშვილი,  

3. ფიქრია ასანიშვილი - მდივანი 

4. თორნიკე თურმანიძე,   

5. ნიკოლოზ სამხარაძე 

 

 

1.ასათიანი რუსუდან 

2. დუდუჩავა გიორგი 

3. შანიძე დაჩი  

 

 

18.01.2021 

11:00 

 

17.02.2021 

11:00 

 

7 სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა - 

ხელმძღვანელები 

ალექსანდრე კუხიანიძე, 

სალომე დუნდუა 

1. ალექსანდრე კუხიანიძე -  თავმჯდომარე 

2. სალომე დუნდუა- მდივანი 

3. გიორგი მელიქიძე  

4. ვლადიმერ ნაფეტვარიძე  

5. თამარ ქარაია  

 

1. ქობალია მარიამ 

 

18.01.2021 

11:00 

17.02.2021 

11:00 

8 სოციალური მუშაობა – 

ხელმძღვანელი ნინო 

შატბერაშვილი 

1. ნინო შატბერაშვილი - თავმჯდომარე 

2. სალომე ნამიჭეიშვილი - მდივანი 

3. თამარ მახარაძე 

4. ზურაბ ტატანაშვილი 

5. ნელი აკობია 

 

1. ვართაგავა ცაბუნია 

2. კალანდაძე სალომე 

3. კუპატაძე თეონა 

4. კუხარევა თეონა 

5. როჭიკაშვილი ელენე 

6. წიკლაური თამარ 

 

 

18.01.2021 

12:00 

 

17.02.2021 

12:00 

 

9 საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია - 

ხელმძღვანელი გიორგი 

გოგსაძე 

1. გიორგი გოგსაძე - თავმჯდომარე 

2. ნინო პავლიაშვილი - მდივანი 

3. ია იაშვილი, 

4. გიორგი კვინიკაძე 

5. იოსებ სალუქვაძე 

 

1. ვადაქარია ზაზა 

2. ჭანტურია ჯანო 

3. ხომერიკი აკაკი 

 

18.01.2021 

12:00 

17.02.2021 

12:00 

 


