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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის 

 

b r Z a n e b a  №1/500 

     ქ. თელავი                                                                                                                 19 სექტემბერი 2014წ. 

 

2014-2015  სასწავლო წლისათვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე 

ბაკალავრიატში სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ 
 

    „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N122/ნ-ე 

ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის“- იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - წესდების  მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა” 

ქვეპუნქტის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 11 

სექტემბრის  ბრძანებების (N 1012; N1013; N 1014; N1015; N 1018), ერთიან ეროვნულ 

გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის და 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის  (19.09.2014წ. N 1155) 

წარდგინების  საფუძველზე 

ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ 
 

1. ჩარიცხულ იქნან 2014-2015 სასწავლო წელს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატში შესაბამის პროგრამებზე ქვემოთ 

ჩამოთვლილი  აბიტურიენტები:  

ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
საგანმანათლებლო პროგრამა: ინგლისური ენა და ლიტერატურა 
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1. აბულაძე ანა 

2. გაურგაშვილი ხათუნა 

3. გომელაური მარიამი 

4. პეპინაშვილი სოფიო 

5. რევაზიშვილი მედეა 

6. ფარსადანიშვილი ნათია 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: გერმანული ენა და ლიტერატურა 

 

 

 
1. ზაზანაშვილი რუსუდანი 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქართული ენა და ლიტერატურა 

 

 

1. არაბული თამარი 

2. ბაჩიაშვილი გიორგი 

3. ბიკაშვილი ნათია 

4. გალახვარიძე მარი 

5. გედეხაური სალომე 

6. გივიშვილი ია 

7. გრძელიშვილი თინა 

8. გულიაშვილი ხატია 

9. თათულაშვილი თამარი 

10. კამიშინი თინათინი 

11. ლუარსაბოვი თეონა 

12. ლუცუფიძე ეთი 

13. მათიკოშვილი ოლია 

14. მესხი ქეთი 

15. მჭედლიშვილი ნათია 

16. მჭედლიშვილი ნათია 

17. ნაცვლიშვილი თინიკო 

18. პეტრიაშვილი თამარი 

19. ქათიბაშვილი ლეილა 

20. ყარაულაშვილი მარიამი 

21. ჩეკურიშვილი გიორგი 

22. ჩიტაშვილი ქეთევან 

23. ხახუტაშვილი მარიამი 

24. ჯალალიშვილი ლია 

25. ჯანგულაშვილი მარიამი 
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საგანმანათლებლო პროგრამა: ისტორია 

 

1. ბახბახაშვილი მარიამი 

2. ბორჩაშვილი ამრან 

3. ბოტკოველი მაკა 

4. ბოჭორიშვილი გიორგი 

5. გელაშვილი ომარი 

6. გიორგანაშვილი გიგა 

7. გობეჯიშვილი დიანა 

8. გოგშელიძე მარია 

9. გოთაძე ოთარ 

10. გორგიშვილი ისლამი 

11. ვარდიაშვილი ანზორი 

12. ვახვახიშვილი თორნიკე 

13. თუშიშვილი მიხეილ 

14. კევლიშვილი თამარ 

15. ლაჩაშვილი ანა 

16. ლაჩაშვილი მანანა 

17. ლომაშვილი ზურაბი 

18. მთიულიშვილი გელა 

19. მოსახლიშვილი ლონდა 

20. ნაცვლიშვილი გიორგი 

21. ოხანაშვილი ანა 

22. პაპალაშვილი დავითი 

23. სიდონაშვილი შალვა 

24. სუხიტაშვილი მარიამი 

25. ფხაკალაშვილი მუხმად 

26. ყარაულაშვილი ანუკი 

27. ყურშიტაშვილი შალვა 

28. ჩაველაშვილი ლაშა 

29. ჩხუბიანიშვილი ანრი 

30. ციხესაშვილი მახმად 

31. ჭიჭიაშვილი გიორგი 

32. ხრუსტალი გიორგი 

33. ჯოხაძე გიორგი 
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ბ) აგრარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: სასურსათო ტექნოლოგია 

 

1. ბოტკოველი ეკა 

2. გურგენიშვილი ჟანი 

3. ლეგაშვილი გიორგი 

4. ქურდაძე ლაშა 

5. ჩხეიძე ქეთევანი 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: აგრონომია 

 

1. კოზმანიშვილი ბექა 

2. ლაზარიაშვილი ვალერი 

3. ფოთოლაშვილი თორნიკე 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა:  სატყეო საქმე 

 

1. თურქოშვილი ლაზარე 

2. კეკელიძე სანდრო 

3. სეფაშვილი მურთაზ 

4. შეყელაძე ზურაბი 

 

 

 

გ) სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი 

 
საგანმანათლებლო პროგრამა: საჯარო მმართველობა 

 

 

1. ამისულაშვილი ნიკა 

2. აჩუაშვილი გიორგი 

3. ბაკურაძე ნინო 

4. ბაღათრიშვილი გიორგი 

5. ბერიაშვილი ზურაბი 

6. გაბისკირია ნათია 

7. დემინაშვილი ნოდარი 

8. ზარიძე თეონა 

9. თანდილაშვილი დავითი 

10. მამნიაშვილი თინათინი 

11. ოქროპირიძე ზურაბი 
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12. ოქრუაშვილი მარიამ 

13. ჟონჟოლაძე გიორგი 

14. სიფრაშვილი ნიკა 

15. სუმბაძე ლერი 

16. ფიცხელაური გოგოთურ 

17. შავაძე გიორგი 

18. ძამუკაშვილი მარინა 

19. ხარებაშვილი მარიამი 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება 

 

 

1. ამონაშვილი მიშიკო 

2. ბაკაშვილი გვანცა 

3. ბაჩიაშვილი ია 

4. ბურდულაძე გიორგი 

5. გურასპიშვილი ნოდარი 

6. თათრიშვილი შოთა 

7. მაისურაძე ნინო 

8. ნასყიდაშვილი ელენე 

9. ჟონჟოლაძე შოთა 

10. ფარადაშვილი ალექსი 

11. ციხისთავი ანა 

12. ჭედია ია 

13. ხუტუაშვილი ბექა 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ჟურნალისტიკა 

 

 

1. კობახიძე ანზორი 

2. ბაღანაშვილი გიორგი 

3. რამაზაშვილი ცინარი 

4. ხატიაშვილი სულიკო 
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საგანმანათლებლო პროგრამა: ტურიზმი 

 

 

1. აბულაძე მალხაზი 

2. ბაინდურაშვილი ლია 

3. ბუთიაშვილი ინგა 

4. გასიევი სოსლან 

5. გიგაშვილი იზა 

6. გოგინაშვილი ნატო 

7. დათუაშვილი დავით 

8. კალმახელიძე ანა 

9. კობიაშვილი მარიამი 

10. ლუხუტაშვილი ქეთევან 

11. მარადიშვილი ანა 

12. ნადირაშვილი ნანა 

13. ნათიძე ბექა 

14. რაზმაძე ნანა 

15. რეხვიაშვილი არჩილ 

16. სანიშვილი თამარ 

17. ფარნაოზიშვილი ნინო 

18. შამრელაშვილი ციალა 

19. შარმაზანიშვილი გიორგი 

20. ჩხეტიანი ნინო 

21. ჯაბადრიშვილი გვანცა 

 

 

 

დ) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა:  ბიოლოგია 

 

 

 

1. ალბორიშვილი მარიამი 

2. ბაქრაძე მარიამ 

3. ბაღათრიშვილი გურამი 

4. ბეგიაშვილი ანა 

5. ბედმანიკაშვილი სოფიო 

6. ბენიძე ნათია 

7. ვარდიაშვილი აკაკი 

8. თაგვაშვილი ნინო 
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9. იაშვილი სალომე 

10. ლუარსაბიშვილი მარიამი 

11. მამუკელაშვილი მარი 

12. მეგრელიშვილი იზა 

13. მეკოკიშვილი მაია 

14. მიშიძე ელენე 

15. მოსახლიშვილი ია 

16. პავლიაშვილი მარი 

17. უსუფაშვილი რუსუდან 

18. ქორბუდიანი თამაზ 

19. ღვინიაშვილი-ჩხიკვიშვილი თინათინ 

20. ყალანდრიშვილი გიორგი 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ეკოლოგია 

 

1. აბაშიძე ნიკოლოზი 

2. თურქოშვილი გიორგი 

3. სონღულაშვილი აკაკი 

4. ხინჩაგაშვილი ამური 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: გეოგრაფია 

 

1. ჩალაძე ვახტანგი 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: დიპლომირებული სტომატოლოგი 

 

1. მერაბიშვილი იოსებ 

2. ურმიშვილი ნანა 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

 

 

1. გორელაშვილი დავითი 

2. ჯაშიაშვილი მარიამი 

3. ჯეჯილაშვილი ჯონი 
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ე) განათლების ფაკულტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა: დაწყებითი განათლება 

 

1. გობეჯიშვილი ანა 

2. გომურაშვილი ნათია 

3. გორნაკაშვილი ზუხრა 

4. გურაბანიძე სალომე 

5. დათუკიშვილი მარიამი 

6. ვარამაშვილი ვაკო 

7. ზურაშვილი თამუნა 

8. თამაზაშვილი თამარი 

9. მესხიშვილი მანანა 

10. სარქისაშვილი ანა 

11. სულიკაშვილი ლიკა 

12. ყურაშიძე ნათია 

13. ჩოფანაშვილი მაქა 

14. ჯანგულაშვილი მარიამი 

 

 

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე; 

 

3. ბრძანება საჯარო გაცნობის მიზნით გამოიკრას უნივერსიტეტის საინფორმაციო დაფაზე და  

განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.    
 

 

უნივერსიტეტის რექტორი                                                  ავთანდილ ღელაღუტაშვილი 
                                                                                                                                                                      
 


