
 2019-2020  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის  

 გრაფიკი 

N სამაგისტრო პროგრამა- 

ხელმძღვანელი 

კომისიის შემადგენლობა მაგისტრანტი 

(გვარი, სახელი) 

აპრობაცია აპრობაცია დაცვა დაცვა 

ჩატარების 

რიცხვი დრო  

ჩატარების 

ადგილი 

ჩატარების 

რიცხვი დრო  

ჩატარების 

ადგილი 

1 პოლიტიკის მეცნიერება- 

ხელმძღვანელი მალხაზ 

მაცაბერიძე 

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

3.ალექსანდრე კუხიანიძე 

4.ზვიად აბაშიძე 

  5. ავთანდილ ტუკვაძე 

 

1 გაბიცინაშვილი 

მათე 

2 ლომიძე გიორგი 

 

17.01.2020 

12:00 

 

IV კორპუსი 

N207 

 

14.02.2020 

12:00 

 

 

 

IV კორპუსი 

N207 

2 ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება -  

ხელმძღვანელი ნოდარ 

ბელქანია 

1. ნოდარ ბელქანია 

–  თავმჯდომარე 

2. დალი ოსეფაშვილი- მდივანი 

3. რევაზ ჯორბენაძე 

4. ამირან ბერძენიშვილი 

5. ნიკოლოზ სარჯველაძე 

 

1 ქუშაშვილი სალომე

  

 

15.01.2020 

16:00 

 

VI კორპუსი 

N303 

 

12.02.2020 

16:00 

 

 

 

 

 

VI კორპუსი 

N303 

3 დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა –  

ხელმძღვანელი თორნიკე 

თურმანიძე 

1. ზურაბ დავითაშვილი - 

თავმჯდომარე 

2. ეკა აკობია  - მდივანი 
3. ფიქრია ასანიშვილი 
4. სოფო პეტრიაშვილი 

  5. თორნიკე თურმანიძე 

 

1 დონაძე თეონა 

2 კვინტრაძე ზურაბ 

3 ფილაური ანა 

4 ჩოქური ქეთი 

5 ჯინჭველეიშვილი 

ქრისტინე 

 

17.01.2020 

12:00 

 

IV კორპუსი 

N207 

 

12.02.2020 

12:00 

 

 

 

IV კორპუსი 

N207 

4 მასობრივი კომუნიკაციისა 

და მედიის კვლევები - 

ხელმძღვანელი მანანა 

შამილიშვილი, მარი 

წერეთელი 

1. მარი წერეთელი - 

თავმჯდომარე 

2. ხათუნა კაჭარავა- მდივანი 

3. ნათია კუპრაშვილი -  

4. ნინო ჭალაგანიძე -  

5. მანანა შამილიშვილი  

 

 

1. ბორძიკული 

თინათინ 

  

 

20.01.2020 

12:00 

 

VI კორპუსი 

N303 

 

10.02.2020 

12:00 

 

 

 

VI კორპუსი 

N303 

5 მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები -  

1.ნანული ტალახაძე 

თავმჯდომარე 

1. დავითაძე ინდირა

   

 

16.01.2020 

 

VI კორპუსი 

 

11.02.2020 

 

VI კორპუსი 



ხელმძღვანელი ნანული 

ტალახაძე 

2. ნინო ჭალაგანიძე –მდივანი 

3. ხათუნა კაჭარავა 

4. მაია ტორაძე 

5.თამარ ბელქანია 

 

12:00 N303 12:00 

 

 

N303 

6 ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი) – 

ხელმძღვანელი ფიქრია 

ასანიშვილი 

1.ფიქრია ასანიშვილი – 

თავმჯდომარე 

2.ლია წულაძე - მდივანი 

3.გიორგი ხელაშვილი 
4.თორნიკე თურმანიძე 
5.დავით მაცაბერიძე 

 

1 დიკერსონ დენის 

ბლეინ   

 

17.01.2020 

13:00 

 

I კორპუსი N01 

 

08.02.2020 

13:00 

 

 

 

I კორპუსი 

N01 

7 სოციოლოგია - 

ხელმძღვანელი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

თავმჯდომარე 

2.შორენა თურქიაშვილი მდივანი 

3. ნინო დურგლიშვილი 

4. ლელა გაფრინდაშვილი 

5. ამირან ბერძენიშვილი 

 

1 ბაღდავაძე 

ქრისტინე 

 

15.01.2020 

11:00 

 

IV კორპუსი 

N314 

 

12.02.2020 

11:00 

 

 

 

IV კორპუსი 

N314 

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 როჭიკაშვილი 

ელენე 

3 ჩიტიშვილი ქეთევან 

4 წიკლაური თამარ 

 

 

17.01.2020 

16:00 

 

IV კორპუსი 

N 309 

 

10.02.2020 

14:00 

 

 

 

IV კორპუსი 

N 309 

9 დემოგრაფია და 

მოსახლეობის გეოგრაფია 

- ხელმძღვანელი ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

1. ვაჟა ლორთქიფანიძე – 

კომისიის თავმჯდომარე 

2. ანზორ სახვაძე –მდივანი 

3. გიორგი გოქსაძე  

4. გიორგი კვინიკაძე   

5. გიორგი  მელაძე  

 

1 ვერულიძე მერაბი 

2 ჭეხაშვილი ბექა 

 

16.01.2020 

12:00 

 

VI კორპუსი 

N213 

 

11.02.2020 

12:00 

 

 

 

IV კორპუსი 

N213 



10 გენდერის კვლევა - 

ხელმძღვანელი თეონა 

მატარაძე 

1.თეონა მატარაძე -  თავჯდომარე,  

2. ნარგიზა არჯევანიძე - მდივანი,   

3.მაია ბარქაია -  

4.ქეთევან ჩხეიძე -  

5.თამარ ცხადაძე -  

1 სამხარაძე ნონა

  

 

16.01.2020 

16:00 

 

II კორპუსი 

N339 

 

07.02.2020 

15:00 

 

 

 

II კორპუსი 

N339 

 


