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N გვარი, სახელი რომელი სპეციალობა დაამთავრა უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა 

1 აბუსერიძე გოჩა სოლო სიმღერა მუსიკის ფაკულტეტი გუნდის მსახიობი 

2 აბუსერიძე მამუკა  აკადემიური სიმღერა მუსიკის ფაკულტეტი გუნდის მსახიობი 

3 ბერიძე თამარ დრამის რეჟისურა სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის მოწვეული უფ. მასწავლებელი 

4 ბერიძე ომარ დრამის რეჟისურა სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის მოწვეული უფ. მასწმასწავლებელი 

5 გასპარიანი მიხეილ სოლო სიმღერა მუსიკის ფაკულტეტი გუნდის სოლისტი 

6 გოგიბერიძე გიორგი მხატვრული კინოს რეჟისორი კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტემენტის მოწვეული მასწავლებელი 

7 გორგილაძე ედუარდი სოლო სიმღერა მუსიკის ფაკულტეტი გუნდის სოლისტი 

8 გუჯაბიძე შოთა მხატვრული კინოს რეჟისორი კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტემენტის მოწვეული მასწავლებელი 

9 დავითაშვილი ნინო თოჯინების თეატრის რეჟისურა სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის მოწვეული უფ. მასწავლებელი 

10 დიასამიძე ასლანი აკადემიური სიმღერა მუსიკის ფაკულტეტი ილუსტრატორი 

11 დილოიანი ერა სოლო სიმღერა მუსიკის ფაკულტეტი გუნდის სოლისტი 

12 დოლიძე ლელა აკადემიური გუნდის დიორიჟორი მუსიკის ფაკულტეტი გუნდის დირიჟორი 

13 ზაზაშვილი ნატალია კოსტიუმის მხატვარ-დამპროექტებელი სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი მოწვეული უფ. მასწავლებელი 

14  თავაძე სოფიკო კინომცოდნე-ჟურნალისტი განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკ. ასოც. პროფ. 

15 კბილაშვილი ინესა ხელოვნების ისტორიის მასწავლებელი სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის მდივანი 

16 კვახაძე რუსუდანი ფორტეპიანო მუსიკის ფაკულტეტი კონცერმაისტერი 

17 ლურსმანაშვილი ლუიზა ფორტეპიანო მუსიკის ფაკულტეტი კონცერმაისტერი 

18 სურმანიძე ლოლიტა კომპოზიცია ( ეთნომუსიკოლოგია) მუსიკის ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი, სპეციალისტი 

19 ტუღუში ნიკოლოზ რეჟისურა კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტემენტის მოწვეული მასწავლებელი 

20 ურუშაძე სვეტლანა ფორტეპიანო მუსიკის ფაკულტეტი კონცერმაისტერი 

21 ფაღავა ნინო გუნდის დირიჟორი მუსიკის ფაკულტეტი გუნდის მსახიობი 

22 ფირცხალაიშვილი მარიამი აკადემიური სიმღერა მუსიკის ფაკულტეტი ილუსტრატორი 

23 ქავთარაძე ზურაბ რეჟისურა კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტემენტის ასოცირებული პროფესორი 

24 ქურიძე ინგა კინოდრამატურგი სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის სპეციალისტი 

25 ჩალენკო დიმიტრი საორკესტრო-სასულე მუსიკის ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი 

26 ცაგურია თეა თოჯინების თეატრის მსახიობი სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის მოწვეული უფ. მასწავლებელი 

27 შალიკაშვილი ნათია პანტომიმის თეატრის რეჟისორი სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის მოწვეული უფ. მასწავლებელი 

28 ხალვაში ინგა კინომცოდნე განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკ. უფ. მასწ. 

29 ხელაია მანანა თოჯინების თეატრის რეჟისორი სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის მოწვეული უფ. მასწავლებელი 

30 ჯიჯეიშვილი მზევინარი ფორტეპიანო მუსიკის ფაკულტეტი კონცერმაისტერი 

31 ჯორბენაძე ნინო ხელოვნების ისტორიის მასწავლებელი საწყობის გამგე 

32 ჯორბენაძე მამუკა ტელე-რადიო ჟურნალისტი სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკ. დეკანი.  უფ. მასწ. 

33 ძველაია თამარი ფორტეპიანო მუსიკის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა 


