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იურიდიული ფაკულტეტი 

სისხლის სამართალი 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ნონა თოდუა 

2. მერაბ ტურავა 

3. ნინო გოგნიაშვილი 

4. თემურ ცქიტიშვილი 

5. ბესიკ მეურმიშვილი 

6. ლევან ხარანაული 

7. ირინე აქუბარდია 

8. ირინა ხერხეულიძე 

9. იოსებ ვარძელაშვილი 

10. გიორგი გორაშვილი 

11. გიორგი დგებუაძე 

12. ზაზა მეიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. მაია ივანიძე (თავმჯდომარე) 

2. ლალი ფაფიაშვილი 

3. თამარ ბერიშვილი 

 

საჯარო სამართალი  

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ნანა ჭიღლაძე (თავჯდომარე) 

2. გია გოგიბერიძე  

3. ირაკლი კახიძე 

4. თამარ გვარამაძე 

5. ხათუნა ლორია 

6. თამარ ღვამიჩავა 

7. ზურაბ მაჭარაძე 

8. ირმა ხარშილაძე 

9. ნინო კილასონია 

10. ეკა ქარდავა 

11. თეა თადაშვილი 



12. სანდრო შერმადინი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. მაია კოპალეიშვილი 

2. ვასილ გონაშვილი 

 

კერძო სამართალი 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ნუნუ კვანტალიანი (თავმჯდომარე) 

2. ზურაბ ძლიერიშვილი 

3. მარიამ ცისკაძე 

4. თამარ ჩიტოშვილი 

5. ეკატერინე ლაფაჩი 

6. თამარ ზოიძე 

7. გიორგი რუსიაშვილი 

8. გიორგი სვანაძე 

9. ეკატერინე შენგელია 

10. გიორგი ამირანაშვილი 

11. დავით ღიბრაძე 

12. ნათია ჩიტაშვილი 

13. სერგი ჯორბენაძე 

14. თამარ ზამბახიძე 

15. თამარ ტატანაშვილი 

16. რატი ჩანტლაძე 

17. გვანცა ხასია 

18. დიმიტრი გუგუნავა 

19. ანა სამსონია 

20. გიორგი გიგუაშვილი 

21. თორნიკე კაპანაძე 

22. დიმიტრი საძაგლიშვილი 

23. სიმონ ტაკაშვილი 

24. ელისო ტუკვაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. თევდორე ნინიძე 

2. დემეტრე ეგნატაშვილი 

3. გიორგი მახარობლიშვილი 

4. დიანა ბერეკაშვილი 

5. თამარ ლაკერბაია 

 

საერთაშორისო სამართალი 

 

საგამოცდო კომისია: 



1. ირინა ქურდაძე 

2. ეკატერინე სირაძე 

3. მარიამ კევლიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ლევან ალექსიძე 

2. ქეთევან ხუციშვილი 

 

სამაგისტრო პროგრამა: ევროპისმცოდნეობა 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. ქეთევან ხუციშვილი - თსუ იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი 

2. ვასილ კაჭარავა -  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი 

3. ნინო ლაპიაშვილი - თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი 

 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

 

1. ლევან ალექსიძე - აკადემიკოსი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი 

2. ნათია ლაპიაშვილი - თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი 

3. მერაბ აბდალაძე - თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მოწვეული პროფესორი 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა  - ,,მიგრაციის მართვა’’ 

 

საგამოცდო კომისია: 

 

1. ივანე ცერცვაძე – მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორი (კომისიის 

თავმჯდომარე) 

2. ივანე ჩხიკვაძე - მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორი 

3. ნინო ფარსადანიშვილი – მიგრაციის კომპეტენციის ცენტრის ხელმძღვანელი  

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

 

1. პროფესორი ლევან ალექსიძე – სააპელაციო კომისიის თავმჯდომარე 

2. ირინე ბაქრაძე – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამაგისტრო 

პროგრამების კოორდინატორი.  
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 


