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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

სამაგისტრო პროგრამების საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე – ასოც. პროფ. ვალერიან 

მელიქიძე. 

საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე – პროფ. რევაზ ჯორბენაძე. 

 

# პროგრამის დასახელება  საგამოცდო კომისია საპრეტენზიო 

საბჭო 

1. ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები 

1. პროფ. - ზურაბ  

დავითაშვილი 

(თავმჯდომარე)  

2. ასისტ. პროფ. - დავით  

მაცაბერიძე  

3. ასისტ. პროფ. - ირაკლი 

ჩხაიძე 

1. ასოც. პროფ. - ფიქრია 

ასანიშვილი   

2.  დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა  

1. ასოც. პროფ. - ეკა 

აკობია (თავმჯდომარე)   

2. ასოც. პროფ. - სოფიო 

პეტრიაშვილი 

3. ასოც. პროფ. - ფიქრია 

ასანიშვილი   

4. ასოც. პროფ. - თორნიკე 

თურმანიძე   

1. პროფ. - ზურაბ  

დავითაშვილი 

3. საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

1.  ასოც. პროფ. - ნინო 

პავლიაშვილი  

(თავმჯდომარე)  

2. ასისტ. პროფ. – დავით 

სიჭინავა  

3.  პროფ. – გიორგი 

გოგსაძე  

1. ასოც. პროფ.  - ია 

იაშვილი 

 
 

4. მასობრივი კომუნიკაციის და 

მედიის კვლევები 
 

1. ასოც. პროფ. - მარი 

წერეთელი 

(თავმჯდომარე)   

2. ასოც. პროფ. - მანანა 

შამილიშვილი   

3. ასოც. პროფ. - ხათუნა 

1. ასოც. პროფ. – ნინო 

ჭალაგანიძე  

2. ასოც. პროფ.  –  მაია 

ტორაძე  



მაისაშვილი  

5. სოციოლოგია 1. პროფ. –  იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

(თავმჯდომარე)  

2. ასისტ. პროფ. – შორენა 

თურქიაშვილი  

3. ასოც. პროფ. –  კახა 

ქეცბაია  

4. პროფ. –  ამირან 

ბერძენიშვილი  

1. ასოც. პროფ. –  მარინა 

ბურძენიძე   

6. სოციალური მუშაობა 1. ასოც. პროფ. – თამარ 

მახარაძე  (თავმჯდომარე)  

2. ასოც. პროფ. – სალომე 

ნამიჭეიშვილი  

3. ასოც. პროფ. -  ნინო 

შატბერაშვილი  

4. მოწვ. პედაგოგი – 

ზურაბ ტატანაშვილი   

1. მოწვ. პედაგოგი – ნელი 

აკობია   
 

7. კულტურის და  მედიის     

სოციოლოგია                                   

1. ასოც. პროფ. – ლია 

წულაძე (თავმჯდომარე)  

2. პროფ. – ამირან 

ბერძენიშვილი  

3. მოწვ. პედაგოგი - 

ფლორა ესებუა  

4. ასოც. პროფ. - მარინა 

ბურძენიძე 

1. პროფ. –  ქეთევან 

ხუციშვილი  
 

8. პოლიტიკის მეცნიერება 1. ასოც. პროფ. – ნანა  

მაჭარაშვილი   

(თავმჯდომარე)  

2. მოწვ. პედაგოგი –  

ლიკა თეთრაძე  

3. მოწვ. პედაგოგი – 

გიორგი მელიქიძე  

4. მოწვ. პედაგოგი – თინა 

ცხოვრებაძე  

1. ასოც. პროფ. – ზვიად 

აბაშიძე  

2. ასოც. პროფ. – სალომე 

დუნდუა  
 

9. სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა 

1. ასისტ. პროფ. – თამარ 

ქარაია (თავმჯდომარე) 

 2. ასოც. პროფ. – ზვიად 

აბაშიძე  

3. მოწვ. პედაგოგი – 

ვლადიმერ ნაფეტვარიძე 

1. პროფ. – ალექსანდრე  

კუხიანიძე  

2. ასოც. პროფ. –  ნანი 

მაჭარაშვილი  

10. კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა 

1. პროფ. –  გუგული 

მაღრაძე (თავმჯდომარე)  

2. პროფ. – რევაზ 

1. ასისტ. პროფ. – ლაშა 

ტუღუში 

2. მოწვ. პედაგოგი - 



ჯორბენაძე  

3. ასოც. პროფ. –  ზურაბ 

აბაშიძე  

4. მოწვ. პედაგოგი –

დარეჯან აფციაური  

5. მოწვ. პედაგოგი - მარეხ 

დევიძე 

ვახტანგ მაისაია 
 

11. გენდერის კვლევა 1. ასოც. პროფ. – თამარ 

საბედაშვილი 

(თავმჯდომარე)  

2. მოწვ. პედაგოგი – 

ნარგიზა არჯევანიძე 

3. მოწვ. პედაგოგი  –

თამარ ცხადაძე   

4. მოწვ. პედაგოგი  –

ქეთევან ჩხეიძე 

5. მოწვ. პედაგოგი - 

სალომე ცოფურაშვილი  

1. მოწვ. პედაგოგი  – მაია 

ბარქაია  
 

12. ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი) 

1. ასოც. პროფ. – ფიქრია 

ასანიშვილი 

(თავმჯდომარე)  

2. ასოც. პროფ. – თორნიკე 

თურმანიძე  

3. ასოც. პროფ. -  სოფიო 

პეტრიაშვილი  

1. პროფ. – ზურაბ 

დავითაშვილი 

2. ასისტ. პროფ. – დავით  

მაცაბერიძე  

13. დემოგრაფია და 

მოსახლეობის გეოგრაფია 

1. პროფ. - ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

(თავმჯდომარე)   

2. ასოც. პროფ. – ანზორ 

სახვაძე  

3. პროფ. – გიორგი 

გოგსაძე 

4. უცხო ენის ლექტორი - 

თამარ იაშვილი  

1. მოწვ. პედაგოგი – თამარ 

შინჯიაშვილი  

 
 
 
 
 

 


