სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი
სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი
ბაკალავრიატი
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - I კურსი
1. ამაღლობელი ხატია
2. გოგიტიძე რიტა
3. დოლიძე ქეთი
4. ვანილიში მირა
5. კოჩალიძე მეგი
6. ფარცახაშვილი მარიამ
7. შალამბერიძე ელენე
8. ცხადაძე ქეთევანი
9. ხალვაში ანა
10. ხიზანიშვილი ლანა
11. ბოლქვაძე რუსუდან
12. ბერიძე გიორგი
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - II კურსი
1. დიასამიძე ლინდა
2. კაპანაძე ხატია
3. მამასახლისი ეკატერინე
4. რუსეიშვილი ბორის
5. ტაკიძე დავით
6. შავაძე ნინო
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - IIIკურსი
1. აივაზოვა სოფიო
2. ბოკუჩავა თეკლა
3. ზოიძე მარიამ
4. თოდაშვილი მარიამ
5. ნიჟარაძე ანა
6. ფაცაცია ელისო
7. ჩხარტიშვილი სალომე
8. ჯგერენაია მეგი
დიზაინი (სამოსის დიზაინი ) - IV კურსი
1. ბაჯელიძე სალომე
2. დუმბაძე ინდირა
3. კოტია სოფი
4. მალაზონია ანა

5. უზუნაძე თამარ
6. ღოღობერიძე მარიამ
7. ცინცაძე ხატია
არქიტექტურა და დიზაინი (შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა) – II კურსი
1. ბაჯელიძე ქეთი
2. გორჯელაძე რუსლან
3. გურგენაძე ნათია
4. ევსტიუნინა ევგენია
5. ზარქუა ნიკოლოზ
6. მორთულაძე ქეთევან
7. ნაკაშიძე დალილა
8. საკანდელიძე გიორგი
9. ტუნაძე ომარ
10. ქებულაძე ქეთევან
11. ჯორბენაძე იოსებ
12. ხანთაძე გიორგი
13. ჭელიძე თინიკო
არქიტექტურა და დიზაინი (შენობა ნაგებობათა არქიტექტურა) - III კურსი
1. აბაშიძე დარინა
2. ბაქრაძე მურმან
3. ბრუნჯაძე დავით
4. დიასამიძე თემურ
5. თურმანიძე თორნიკე
6. ლოლუა ია
7. ნაგერვაძე ნანა
8. სამსონია დიანა
9. ქათამაძე გიორგი
10. ქორჩილავა ლენო
11. შერვაშიძე მარიამ
12. ხოფერია ბექა
13. ჯინჭარაძე ნათია
არქიტექტურა და დიზაინი (შენობა ნაგებობათა არქიტექტურა) - IV კურსი
1.
2.
3.
4.
5.

ბედინაძე ნინო
ბოლქვაძე მეგი
გოგიტიძე დიანა
გოგრაჭაძე ნიკა
დათუნაშვილი მარიამ

6. თავბერიძე მიხეილ
7. თედორაძე ნათია
8. კენჭიშვილი გული
9. კუკულაძე სოფიო
10. ლაზიშვილი გეგა
11. მახარაშვილი თამარ
12. მალაყმაძე არჩილ
13. მორთულაძე ცირა
14. რომანაძე დავით
15. სალაძე კობა
16. ფუტკარაძე თეა
17. ფაღავა ოთარ
18. შაშიკაძე ნათია
19. ცეცხლაძე ირაკლი
20. ხუნწარია მიხეილ
21. ყიფშიძე ნანა
22. ჯიხვაძე ჯიმშერ
ფერწერა - IV კურსი
1. სოსელია თათია
არქიტექტურა და დიზაინი (ინტერიერი და დიზაინი) - IVკურსი
1. ბეზლიუდკო ანჟელიკა
2. სალუქვაძე სალომე
3. ქინქლაძე თეა
4. ბრუნჯაძე ჯემალ
მაგისტრატურა
სამოსის დიზაინი - I კურსი
1. მაკალათია მაკა
სამოსის დიზაინი - II კურსი
1. არქანია მაია
2. ასანიძე მადონა
3. ბაჯელიძე სალომე
4. ბერიძე ნათია
5. გეგიძე ქეთინო
6. გოგიაშვილი ნანა
7. დავითაია ნინო
8. მეგრელაძე ნინო
9. ხალვაში ნანა

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი
ბაკალავრიატი
საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი) - II
კურსი
1. ბარამიძე ქეთევან
2. ბოლქვაძე თამარ
3. გადაბაძე გია
4. გორგილაძე ზური
5. ურუშაძე ირაკლი
6. შათირიშვილი ანა
საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი) - III
კურსი
1. ანთია კონსტანტინე
2. არღვლიანი გიორგი
3. ბილისეიშვილი გურამი
4. ბერიძე გიორგი
5. ბარამიძე თორნიკე
6. გახარია გიორგი
7. გოგუაძე ზაალ
8. გოგვაძე ნიკოლოზ
9. გუჯაბიძე გიორგი
10. დიასამიძე ალექსანდრე
11. დიდმანიძე გოგიტა
12. დემეტრაძე ლიკა
13. ლიპარტელიანი გიორგი
14. დოლიძე ნანა
15. მამასახლისი ლევან
16. მგელაძე ქეთი
17. მორჩილაძე ჯაბა
18. მუთიძე ანრი
19. ნოღაიდელი მარიამი
20. პირტახია გიორგი
21. ტაბატაძე შალვა
22. ჩიხლაძე სანდრო
საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობი) - IV
კურსი
1. ახალძე კობა
2. ბიწაძე მარიამ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ბოლქვაძე მანონი
გოდერძიშვილი ანი
დიასამიძე ნინო
დვალიშვილი გურამი
კალანდაძე ნიკა
კუხიანიძე ლაშა
მხეიძე ელზა
ჭეიშვილი ბაქარი

დრამის თეატრის რეჟისურა - IV კურსი
1. ვარშანიძე გიორგი
მაგისტრატურა
თოჯინების თეატრის რეჟისურა - I კურსი
1. დარჩია თამარ
თოჯინების თეატრის რეჟისურა - II კურსი
1. კილაძე ნიკა
დრამის რეჟისურა - II კურსი
1. კვერღელიძე ირაკლი
2. საბაშვილი ნიკოლოზ
3. ღომიძე მიხეილ
4. კობალაძე მეგი
კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი
ბაკალავრიატი
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - II კურსი
1. კალანდაძე თორნიკე
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - IIIკურსი
1. დუმბაძე რუსლან
2. დევაძე თორნიკე
3. თავართქილაძე ნუკრი
4. კაკაბაძე ალექსანდრე
5. კვიკვინია ია
6. მიქაძე შალვა
7. ორაგველიძე მირიან
8. პოტაპოვიჩი ანნა
9. ხუხუნაიშვილი გიორგი
10. ჯინჭარაძე ნინო

11. ქადიძე დავით
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა) - IV კურსი
1. გიორგაძე გიორგი
2. თავაძე თორნიკე
3. კავთელაძე სიმონ
4. მიქაძე ლუკა
5. შონია ირაკლი
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - II კურსი
1. ვერძაძე ნიკა
2. კალანდაძე ნიკა
3. მელაძე ბონდო
4. ხოფერია ნანა
აუდიოვიზუალური ხელოვნება (ტელერეჟისურა) - IV კურსი
1. ბერიძე მანანა
2. გიორგაძე თინათინ
3. გოგიტიძე ნინელი
4. ნოდია გრიგოლ
5. პატარაია ბექა
6. ჟორჟიკაშვილი რევაზ
7. ღლონტი დარეჯან
8. ქადიძე გურამ
9. შანიძე აბელ
10. ყაჭეიშვილი ირაკლი
მაგისტრატურა
მხატვრული კინოს რეჟისურა - Iკურსი
1. ახალაძე ანა
2. ბერიძე დავით
3. ნინიძე ანი
4. ჭაღალიძე ლენა
მხატვრული კინოს რეჟისურა - IIკურსი
1. ახალაძე სალომე
2. გიოგაძე გიორგი
3. თავდგირიძე იმედა
4. თავდგირიძე ბექა
5. კვიჭიძე ბესიკ
6. ლეჟავა ავთანდილ
7. მურვანიძე გიორგი

8. შენგელია ლაშა
9. ცეცხლაძე ეკატერინე
10. სიგუა ერეკლე
11. ქავთარაძე ამირან
მხატვრული ტელეფილმების რეჟისურა - II კურსი
1. კოჩალიძე ედნარი
2. ფუტკარაძე ელიზბარ
3. ხალვაში იამზე

