
 

      

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის 

კომისიები: 
 

 №1.  ,, ბიზნესის ადმინისტრირება“  (ინგლისურენოვანი)  

1. გიორგი ბაღათურია  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

2. ირინე იაშვილი - პროფესორი 

3. ოთარ ბაღათურია – ასოცირებული პროფესორი  

4. ნათია შენგელია - ასოცირებული პროფესორი   

5. თინათინ  იაშვილი - პროფესორი,  (კომისიის მდივანი) 

დაცვა ჩატარდება  2022 წლის     11 ივლისს,  18: 00    სთ,      

                                                           23 ივლისს ,  10: 00  სთ,     აუდიტორია   104 ა. 

 

 

 №2. ,, ბიზნესის ადმინისტრირება“ (ქართულენოვანი) 

1. მერაბ მიქელაშვილი -   პროფესორი, თავმჯდომარე   

2. ნინო ქავთარაძე -  პროფესორი 

3. თამარ ბერიძე - პროფესორი   

4. ლალა ჯიქია - ასოცირებული პროფესორი 

5. ლია ბერიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

6. თამარ დევიძე - ასოცირებული პროფესორი 

7. ნატალია ჭანტურია - ასოცირებული  პროფესორი,   (კომისიის მდივანი)  

დაცვა ჩატარდება   2022 წლის     11,13,15,18,20 ივლისს  17: 00  სთ,     

                                                            16,23 ივლისს, 10: 00  სთ ,   აუდიტორია 702 ბ. 

  

 

  №3.  „საბანკო პროცესების მართვა“ 

1. გიორგი ცაავა -  პროფესორი, თავმჯდომარე 

2. რატი ბურდიაშვილი - პროფესორი 

3. ალეკო ქუთათელაძე - პროფესორი 

4. მერაბ ვანიშვილი  -   პროფესორი 

5.    მზევინარ ნოზაძე - ასოცირებული პროფესორი,    (კომისიის მდივანი) 

დაცვა ჩატარდება   2022  წლის   11,18 ივლისს , 18: 00  სთ,     

                                                           23 ივლისს ,  10: 00  სთ,   აუდიტორია 131ა.   

 

 

   

 №4  „საჯარო მმართველობა“(ქართულენოვანი)  

1. გენადი იაშვილი  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

2. შოთა დოღონაძე - პროფესორი 

3. მარიამ ცაცანაშვილი – პროფესორი 

4. ზაზა  წვერავა - ასისტენტ პროფესორი 

5. ბესიკ   შერაზადიშვილი  -  ასოცირებული  პროფესორი ,  (კომისიის მდივანი) 

დაცვა ჩატარდება  2022 წლის  11,13,15,18 ივლისს,  17: 00 სთ,     

                                                         16,23 ივლისს  10: 00  სთ,       აუდიტორია   107ა. 

 



№5  „საჯარო მმართველობა“(რუსულენოვანი)  

1. ოთარ ქოჩორაძე  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

2. სოფიო დოღონაძე - ასოცირებული პროფესორი 

3. ზაზა  წვერავა - ასისტენტ პროფესორი 

4. ნატო ქათამაძე  -  ასისტენტ  პროფესორი   

5. ოთარ ბაღათურია – ასოცირებული პროფესორი,  (კომისიის მდივანი) 

დაცვა ჩატარდება  2022 წლის  16  ივლისს,  11: 00 სთ,  აუდიტორია   105ა. 

 

№6  „სასტუმრო მომსახურების მართვა“  

1. მარინა მეტრეველი  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 

2. ნანა ნადარეიშვილი -  ასოცირებული პროფესორი 

3. ნინო მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

4. მარინა თოფჩიშვილი  -  ასისტენტ  პროფესორი    

5. მაკა ფირანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი,  (კომისიის მდივანი) 

დაცვა ჩატარდება  2022 წლის  15  ივლისს,  18: 00 სთ,   

                                                         23 ივლისს, 11 სთ, აუდიტორია   715ბ. 

 

 

დაცვას უნდა ესწრებოდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი . 

 

 

 

 

  


