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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

# გვარი სახელი სამაგისტრო პროგრამა 

1.  ბახტაძე მარიამ 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

2.  გაგლოშვილი ნატალია 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

3.  გოგნიაშვილი ლიკა 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

4.  გურგენიძე თათია 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

5.  იოსელიანი გიორგი 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

6.  კიკნაველიძე ნინო 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

7.  ლაბაძე მაკა 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

8.  ყოლბაია მარიკა 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

9.  ხეტეშვილი ნინო 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 



10.  ჯალაღონია ქრისტინა 
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

შეფასება და კონსულტირება 

11.  გლაზოვა ნატალია 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

12.  თოქმაზიშვილი მარიამი 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

13.  მანია თინათინ 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

14.  ნამჩევაძე გიო 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

15.  სანამიან ვერონიკა 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

16.  ქიტოშვილი ნინო 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

17.  ჯოხაძე მაკა 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

18.  ბაკურაძე თეონა განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

19.  ბეგიაშვილი ნინო განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

20.  ბერძენიშვილი ვახტანგ განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

21.  დაბრუნდაშვილი ნათია განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

22.  ეჯიბაშვილი სოფიო განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

23.  კიკილაშვილი მარი განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

24.  ლომინაშვილი ია განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

25.  მიქაუტიძე მარი განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

26.  ტოროშელიძე გვანცა განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

27.  ფოფხაძე თათია განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

28.  ჭიღვარია ბესიკ განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

29.  ხოჯანაშვილი ლაშა განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 

30.  გუნია ანა გენდერის კვლევა 



31.  მარჯანიძე თამარ გენდერის კვლევა 

32.  ალავერდაშვილი სოფიკო 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

33.  ბარბაქაძე ნატო 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

34.  გაბიცინაშვილი მათე 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

35.  გიორგაძე ნათია 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

36.  გუნია ირაკლი 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

37.  ლეჟავა ირაკლი 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

38.  ნარიმანიძე ივანე 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

39.  ოქრომჭედლიშვილი ალექსანდრე 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

40.  სირბილაძე გიორგი 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

41.  ფიფია მარიამი 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

42.  ქაშიბაძე ნინო 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

43.  ქოთუაშვილი ნათია 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

44.  ყველაშვილი არჩილი 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

45.  შკუბულიანი თამთა 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

46.  ჩიხრაძე თორნიკე 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

47.  ჩუბინიძე ციცო 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

48.  ცანკაშვილი ქეთევან 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

49.  ჭელიშვილი ანრი 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

50.  ხორავა ხატია 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

51.  ხოტენაშვილი ნათია 
დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 



52.  ავსაჯანიშვილი ნინო 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

53.  გვალია ანა 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

54.  გვაძაბია გვანცა 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

55.  დოლიძე თეა 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

56.  ნიკოლაშვილი ნინო 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

57.  ქირია ანა 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

58.  ცხადაძე ნინო 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

59.  ჭიჭინაძე მარიამი 
ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედიის სოციოლოგია 

60.  არევაძე მარიკა კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 

61.  დოღაძე ირინე კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 

62.  მალანია მარიამი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 

63.  ბრაჭული გიორგი კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

64.  ბულაშვილი ლიანა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

65.  ბურდული თამარ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

66.  კოპაძე ივანე კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

67.  ჯავაშვილი თინათინ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

68.  ჯაფარიძე ლელა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

69.  ჯიქია დეა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

70.  გონგლაძე თეონა 
მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის 

კვლევები 

71.  თეთრაძე სალომე 
მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის 

კვლევები 

72.  კიკნაძე ანი 
მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის 

კვლევები 



73.  აბსანძე თეონა მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

74.  ბოჩიკაშვილი გელა მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

75.  ბოჭოიძე ანა მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

76.  გორგილაძე დავით მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

77.  დონდოლაძე გვანცა მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

78.  კარანაძე გიორგი მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

79.  ლემონჯავა ვიოლეტა მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

80.  რაზმაძე ნინო მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

81.  ქორელი სალომე მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

82.  ჭელიძე თორნიკე მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

83.  ხომერიკი თორნიკე მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

84.  დელიბაშვილი გურამი 
ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის 

კვლევები 

85.  თოგოშვილი ბექა 
ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის 

კვლევები 

86.  მანთიძე თამარ 
ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის 

კვლევები 

87.  აფციაური თეონა 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

88.  ბენდელავა ლია 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

89.  ბერიანიძე ნინო 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

90.  ბოხუა მარიამ 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

91.  გოგინაშვილი მარიამ 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

92.  გოგოლაძე თამარი 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

93.  გოცირიძე დავით 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 



94.  ზადიშვილი ანა 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

95.  კრასკოვსკაია ნატალია 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

96.  მეხრიშვილი ნატო 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

97.  ობოლაძე ნატო 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

98.  ტყებუჩავა სალომე 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

99.  ფირყულაშვილი თამარი 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

100.  ხინთიბიძე დავითი 
ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

101.  აბულაძე შოთა პოლიტიკის მეცნიერება 

102.  ბეჭვაია რამაზ პოლიტიკის მეცნიერება 

103.  გორდელაძე გიორგი პოლიტიკის მეცნიერება 

104.  ზუბაშვილი ნინო პოლიტიკის მეცნიერება 

105.  ზურაბაშვილი თამარ პოლიტიკის მეცნიერება 

106.  თადიაშვილი თამარ პოლიტიკის მეცნიერება 

107.  კვარაცხელია ელენე პოლიტიკის მეცნიერება 

108.  კობერიძე ანა პოლიტიკის მეცნიერება 

109.  ლემონჯავა ნიკო პოლიტიკის მეცნიერება 

110.  როსეფაშვილი ნესტანი პოლიტიკის მეცნიერება 

111.  ტიელიძე გიორგი პოლიტიკის მეცნიერება 

112.  წიკლაური გიორგი პოლიტიკის მეცნიერება 

113.  ბარჯაძე ქეთევან საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

114.  ბაჭაძე ნოდარ საზოგადოებრივი გეოგრაფია 



115.  დოდაშვილი ნინო საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

116.  დოღონაძე მარიამ საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

117.  ლაბუჩიძე სერგო საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

118.  მარჯანიძე ნინო საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

119.  ნოზაძე დავით საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

120.  სოზიაშვილი ნათია საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

121.  ტუღუში ქეთევან საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

122.  ფანოზიშვილი ირაკლი საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

123.  ფაჩულია აპოლონი საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

124.  ქვრივიშვილი სანდრო საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

125.  შენგელია ოქრო საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

126.  ცერცვაძე ბაჩანა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

127.  ხინჩაგაშვილი ბექა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

128.  ჯაფარიძე გვანცა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

129.  ბოჭორიშვილი თამარ საჯარო მმართველობა 

130.  გაფრინდაშვილი ნესტანი საჯარო მმართველობა 

131.  გვარამაძე მარეხი საჯარო მმართველობა 

132.  მღვდელაძე ნინო საჯარო მმართველობა 

133.  სკოგლანდ ნინო საჯარო მმართველობა 

134.  ასლანიშვილი ანი სოციალური მუშაობა 

135.  დიაკონიძე მარიამი სოციალური მუშაობა 



136.  თეთრაძე გურანდა სოციალური მუშაობა 

137.  თოდრაძე თეონა სოციალური მუშაობა 

138.  მამუკიშვილი თეონა სოციალური მუშაობა 

139.  მუშკუდიანი სოფიკო სოციალური მუშაობა 

140.  მუშკუდიანი რუსუდან სოციალური მუშაობა 

141.  ნადიბაიძე ქეთევან სოციალური მუშაობა 

142.  სვიმონიშვილი ნათია სოციალური მუშაობა 

143.  შარიქაძე ხატია სოციალური მუშაობა 

144.  ცერცვაძე თინათინი სოციალური მუშაობა 

145.  ცერცვაძე ელდარ სოციალური მუშაობა 

146.  წიკლაური სოფიო სოციალური მუშაობა 

147.  ხაბულიანი ქეთევან სოციალური მუშაობა 

148.  ჯგერენაია თემურ სოციალური მუშაობა 

149.  ჯიოშვილი სალომე სოციალური მუშაობა 

150.  გელოვანი ხატია 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

151.  დორეული თამარ 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

152.  კვიმსაძე ნინო 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

153.  კიკაბიძე თათია 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

154.  ლონდარიძე გვანცა 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

155.  მაზმიშვილი მაია 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

156.  მალანია ნათია 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 



157.  მამულაშვილი სოფიკო 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

158.  მეტრეველი ქეთევან 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

159.  მიქაძე ქეთევან 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

160.  გიორგაძე გიორგი სოციოლოგია 

161.  ნადარაია ხატია სოციოლოგია 

162.  ყიფშიძე თეა სოციოლოგია 

163.  ჭანკოტაძე ანი სოციოლოგია 

164.  ჭაღიაშვილი თინათინი სოციოლოგია 

165.  ბაბუნაშვილი ქეთევან 
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში 

/ინგ/ 

166.  გიორგობიანი თამარ 
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში 

/ინგ/ 

167.  მესხი თამარ 
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში 

/ინგ/ 

168.  შუბლაძე რატი 
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში 

/ინგ/ 

169.  ცუცქირიძე ლევან 
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში 

/ინგ/ 

170.  ბერიძე სოფიო ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

171.  გაფრინდაშვილი თინათინ ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

172.  გვალია გვანცა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

173.  დეისაძე გვანცა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

174.  ვარდანაშვილი ირინა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

175.  ზურაბიშვილი შოთა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

176.  კვანტალიანი ნათია ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

177.  სილანტევა ირინა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 



178.  სპანდერაშვილი გიორგი ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

179.  ხომერიკი თინათინ ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

180.  აფთარაშვილი ქეთევანი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

181.  ბურკაძე ლიანა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

182.  გაბესკირია ანა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

183.  გეწაძე ნათია შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

184.  გვაძაბია სალომე შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

185.  გოძელანძე სალომე შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

186.  დათუნაშვილი ლალი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

187.  დოლიძე ქეთევან შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

188.  კაკაურიძე თამარ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

189.  კანდელაკი ქრისტინე შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

190.  ლომიაშვილი გელა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

191.  მხეიძე სალომე შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

192.  ნოზაძე თეკლა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

193.  პარუნაშვილი ეკატერინე შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

194.  პატიაშვილი იესე შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

195.  სოხაძე ნინო შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

196.  ქიტიაშვილი თამარ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

197.  ხუციშვილი გიორგი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

 
 
 


