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ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა: სოციალური
მეცნიერებები

თეა თოფჩიშვილი

ნატალია კვაჭაძე

ირმა გიკაშვილი

რუსუდან ქაზუმაშვილი

მაია ნოზაძე

მიხეილ ჭანუყვაძე

ნაირა ავალიანი



2

რაულ გამისონია

რევაზ კოტრიკაძე

ელიკ აქუბარდია

მანანა საღლიანი

ნელი პაპუკაშვილი

დავით სურმავა

კახაბერ სოფრომაძე

ზაზა ეჯიბიშვილი
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რუსუდან ფხაკაძე

ბობი აფხაზავა

ედუარდ დემეტრაშვილი

სოსო მესხი

თეიმურაზ ფარჯანაძე

ზურაბ მჭედლიშვილი

დავით შავლიაშვილი

ლევან ხუციშვილი

ზაზა ცქრიალაძე
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ავთანდილ ჩიგოგიძე

თამარ კილასონია

გიორგი არავიაშვილი

თეიმურაზ ობოლაძე

ოთარ იორამაშვილი

ოთარ გაფრინდაშვილი

სადოქტორო პროგრამა: საჯარო მმართველობა

კობა ჭიჭინაძე

ხათუნა ბრეგვაძე
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გიგა ჯინჭარაძე

ნინო ლაცაბიძე

სოფიო ქოქრაშვილი

ნიკოლოზ გელაშვილი

შალვა ლაზარიაშვილი

დავით ხადილაშვილი

ეკატერინე ნარეშელაშვილი

კესარია ჩხიკვაძე

ანა ფუტკარაძე
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თინათინ ჭანია

სალომე ჯაფარიძე

თამარ ჯავახიშვილი

ნათია ხუნაშვილი

ნინელი ბოჭორიშვილი

გიორგი რაზმაძე

თენგიზ თოფურიძე

გიორგი კბილცეცხლაშვილი
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მიხეილ მგალობლიშვილი

ვაჟა მანია

სოფიო ხუჭუა

მარი წერეთელი

ვასილ ჯიჭონაია

მიხეილ ზაზაშვილი

ნატო გუგავა

ლევან სისვაძე
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სერგო ტაბატაძე

რატი გურგენიძე

გიორგი სვიანაძე

ლევან გარაყანიძე

ალექსანდრე ტაბატაძე

სალომე კინწურაშვილი

ხატია მარკოზაშვილი

თეა სამჭკუაშვილი
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ხათუნა მურადიშვილი

ზვიადი პერტაია

სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის
ადმინისტრირება

ლელა ინასარიძე

გიორგი მიხელიძე

გიორგი იაძე

სულხან ლაცაბიძე

თამარ ლაგვილავა
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თეა მაისურაძე

მერი გაბაიძე

ია ღებრანძე

არჩილ გოგრიჭიანი

ბენ იაკოვ რივკა (ეკატერინე)

მეგი ანანიძე

სოფიო მაჭარაშვილი

ილგარ ვალიევი
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ქეთევან კრავეიშვილი

გიორგი ახალაძე

ელეონორა ლაგვილავა

მაგდა ბაქანიძე

ბაქარ ბერუაშვილი

ნანა ნადირაშვილი

ეკა დარჩიაშვილი

შოთა გუჯაბიძე
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შალვა კუტუბიძე

სანდრო ყანდაშვილი

ჯუსტან ბოკუჩავა

ბაქარ ბარათაშვილი

თენგიზ გოგოლაძე

შოთა ქვაჩაკიძე

გიორგი ჯაბნიძე

ნატო სამნიძე

ნათია გურაშვილი



13

მერაბ ქარაია

გიორგი წიქარაძე

ზაზა სიჭინავა

მირიან გოგიაშვილი

ჯაბა ბერაძე

ბესიკ წიკლაური

გივი ედიშერაშვილი

გიგა ადეიშვილი
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გიორგი ღვალაძე

გიორგი კიკალეიშვილი

ნატო გიორგაძე

ირინა ბენია

ნატალია ჯიჯავაძე

მარიამ ყიფშიძე

ანი შუბითიძე

მარიამ დათაშვილი
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ჟანა გაბარაევი

ანნა თანდილაშვილი

ბექა ჩიჩუა

ჰამლეტ ფარცვანია

არმაზ ბახტაძე

ნათია ტეტუნაშვილი

სადოქტორო პროგრამა: ფინანსები

ნინო ხიდიბერგიშვილი

მიხეილ ტალახაძე
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თეა ჰასრათოვი

ზურაბ ტალახაძე

გოდერძი კილაძე

შორენა ბერუაშვილი

მალხაზი ოქრომელიძე

მიხეილ ბერიკაშვილი

დავით ჟღენტი

დათა ფარულავა
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ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი

დავით პიტიურიშვილი

სულხან მახათაძე

ბიძინა მაყაშვილი

ლევან ბოგვერაძე

სადოქტორო პროგრამა: მასკომუნიკაცია

გიორგი სტეფანიშვილი

ნინო დოლიძე

პაატა მალაზონია

მაია თუნგია
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ფატიმა კახიძე

თეა ხაბალაევი

თამარ გიგაური

ნანა ჯანაშია


