
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 
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გვარი 
 

სახელი 
 

პროგრამა 
 

სემესტრი 

1. აბასოვი თეიმურ ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

2. გიორგობიანი ლუკა ბიზნესის ადმინისტრირება 2 

3. გობრონიძე ვლადიმერ ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

4. გოცირიძე გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირება 6 

5. დამენია ამინა ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

6. ეშმაკურაშვილი ნანა ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

7. ვარსიმაშვილი ნინო ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

8. კოკაშვილი დათო ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

9. კუპატაძე ანა ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

10. ლომიძე გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირება 6 

11. მაცუკატოვი ანტონ ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

12. მაცუკატოვი გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირება 8 

13. მახარობლიძე გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

14. მეგრელიშვილი ნიკა ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

15. პატარაია დავით ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

16. ჟონჟოლაძე ნარი ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

17. ფაიქიძე გუგა ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

18. ქურცაძე გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

19. ღოლოძე კობა ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

20. ყვავაძე ნია ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

21. ყველაშვილი ბექა ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

22. ყურფარაშვილი ანუკი ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

23. ცეკვავა ლიანა ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

24. ჭაბუკაშვილი მარიამ ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

25. ხვიბლიანი ლაშა ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

26. აბაზაძე ლუკა ეკონომიკა 1 

27. გრძელიშვილი იაგო ეკონომიკა 7 

28. ეხვაია გოგა ეკონომიკა 2 

29. ზედგინიძე გიორგი ეკონომიკა 7 

30. კვანტიძე გიორგი ეკონომიკა 4 

31. ნონიაძე თათია ეკონომიკა 8 

32. რევაზიშვილი ცოტნე ეკონომიკა 2 

33. სახელაშვილი ანრი ეკონომიკა 7 

34. ფირცხალავა რეზო ეკონომიკა 5 

35. ცნობილაძე ბესიკი ეკონომიკა 8 

36. ხაჩიძე ვლადიმერ ეკონომიკა 2 
 

37. 
 
ბერაია 

 
გურამი 

ეკონომიკა 
(ინგლისურენოვანი) 

 

8 

 

38. 
 
ბუთხუზი 

 
მარიამ 

ეკონომიკა 
(ინგლისურენოვანი) 

 

6 

 

39. 
 
ლანჩავა 

 
ლუკა 

ეკონომიკა 
(ინგლისურენოვანი) 

 

6 

 

40. 
 
ქიტესაშვილი 

 
ნინო 

ეკონომიკა 
(ინგლისურენოვანი) 

 

5 

 

41. 
 
ქორიძე 

 
ლუკა 

ეკონომიკა 
(ინგლისურენოვანი) 

 

5 

42. ბალიაშვილი ლანა ტურიზმი 7 

43. ბედოშვილი გურამი ტურიზმი 3 



 

 

44. ბრეგაძე გიორგი ტურიზმი 3 

45. გულიევი ორხან ტურიზმი 5 

46. დუმბაძე ბესიკ ტურიზმი 1 

47. ვიბლიანი ნუკრი ტურიზმი 3 

48. თიგიშვილი ნიკოლოზ ტურიზმი 6 

49. კალაძე ანი ტურიზმი 3 

50. კირვალიძე გვანცა ტურიზმი 3 

51. ლაშქარავა მარიამ ტურიზმი 5 

52. ლომინეიშვილი ზურა ტურიზმი 3 

53. ლომიძე თამარ ტურიზმი 5 

54. მელიქიძე ჯუმბერი ტურიზმი 1 

55. მენაბდე გიორგი ტურიზმი 3 

56. მინდიაშვილი ანა ტურიზმი 6 

57. მიქავა ანა ტურიზმი 5 

58. ნიკოლაიშვილი მიშა ტურიზმი 3 

59. ორჯონიკიძე გიორგი ტურიზმი 4 

60. ტაბეშაძე ფრიდონი ტურიზმი 2 

61. ფრანგიშვილი კესო ტურიზმი 6 

62. ფუტკარაძე ლუკა ტურიზმი 2 

63. ჩალაური ნიკოლოზ ტურიზმი 5 

64. ჭუმბურიძე ირაკლი ტურიზმი 2 

65. ჯაყელი სალომე ტურიზმი 7 



 

 


