
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამა საჯარო მმართველობა

ნანა რუსაძე

გიორგი მურვანიძე

შალვა ვანიშვილი

დავით ვანიშვილი

გრიგოლ ხმელიძე

ნინო ჩიტორელიძე

ლაშა ჟღენტი

ნატალია ტაკიძე



დავით ჭეჟია

გიორგი ჟვანია

თამთა მეგრელიშვილი

რევაზ ეგაძე

ეკატერინა ზაქარაძე

ლაშა კოდოშვილი

ნინო წერეთელი

თამაზ მაჩიტიძე



თამაზ თოდრაძე

გენო მორჩილაძე

კობა სალამაშვილი

თამარ მამნიაშვილი

მიხეილ იაშვილი

ეკა ბერაია

ნინა ხატიაშვილი

გაგა კენჭოშვილი



ანა ალავერდაშვილი

ანზორ ბურჯანაძე

გიორგი ქოჩიშვილი

ალექსანდრე ონოფრიშვილი

მიხეილ აბაშიშვილი

ოთარ თევდორაძე

დავით ხვედელიძე

ზაზა წვერავა



ნიკა ასვანუა

გიორგი მთიულიშვილი

გურამ ქოჩიაშვილი

ელისო გაბეჩავა

ზურაბ აზნაურაშვილი

შორენა ჭუმბურიძე

დავით ბაღათურია

ნანა თხელიძე

ლევან თექთუმანიძე



გიორგი გრიგალაშვილი

ხატია ქუქჩიშვილი

რევაზ კახიანი

ნინო ლომსაძე

გია ებრალიძე

ნანა ბღარაშვილი

მაია გათენაშვილი

მერაბ ლაფანაშვილი



ქეთევან ხიზანიშვილი

კახაბერ ძაგანია

სადოქტორო პროგრამა სოციალური მეცნიერებები

თორნიკე ტაბატაძე

ლიკა არველაძე

ოლღა დოროხინა

ზაზა ჯაფარიძე

ანა ვახტანგიშვილი



ია ჟორდანია

ბექა ნამორაძე

მარიამ შანშიაშვილი

ჯილდა ლომიძე

თათია გურგენიძე

ალექსი ბარბაქაძე

ნინო დვალიშვილი



გიორგი გორდელაძე

თემურ არბოლიშვილი

მანანა ბიწაძე-მიქელაძე

ირინა ფუტკარაძე

ეკატერინე ნადირაძე

კონსტანტინე პეტრიაშვილი

ანა ფირცხალაიშვილი

მანანა ბოკუჩავა



ბაბილინა ხარხელაური

იმედა მაკასარაშვილი

ბექა ბაღაშვილი

ზურაბ ჩაჩანიძე

ლილი ამაშუკელი

ნატო მახათაძე

გიორგი პაპკიაური

ეკატერინე კიკალიშვილი



თამარ ხეცურიანი

დავით ჩხეტიანი

ნინო ოსიძე

ნინო ქადაგიძე

დავით ებრალიძე

დავით კლიმიაშვილი

გიორგი ჩაჩანიძე

სადოქტორო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია



თამარ მიქელაძე

ლიანა ჭიღლაძე

ედიშერ ჩქარეული

ნათელა ლეშკაშელი

ლევან ქოქოშვილი

მარიამ ქურდიანი

აფთანდილ მუსაევი



თამარ ჭეჟია

გურამ გიკაშვილი

ნატალია ინგოროყვა

ეკატერინე ჭალაგანიძე

სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა

გია ზოიძე

სიმონ ბურჭულაძე



შოთა გურული

თამაზ შამათავა

თამარ ობლიშვილი

აკაკი ტატანაშვილი

ირაკლი ჯანგავაძე

თამარ ჩიქავა

ზაზა ბერიძე



არტურ დავთიან

ტასო გეთაშვილი

ინეზა ეგნატაშვილი

კახაბერ კუპატაძე

დავით მახვილაძე

ფკობა აბლოთია

სადოქტორო პროგრამა ბიზნეს ადმინისტრირება

გიორგი ჟორჟოლიანი

მარინე ხუციშვილი



მირზა ჭინჭარაული

მარინე ოქრომჭედლიძე

გიგა სიმონიშვილი

თეონა ზოიძე

მერაბ მეურმიშვილი

გიორგი ქევხიშვილი

ეკატერინე კოპლატაძე

ზვიადი ვეკუა



ნატო თუშიშვილი

დავითი ბიწაძე

ლევანი კერესელიძე

ბესიკ გვაზავა

ლია ჯორჯიაშვილი

ლევან ბუაძე

თამარ მესხიშვილი

ფიქრია კირკიტაძე

მარიამი ყიფიანი



იაშა მურვანიძე

მაია ჯამბაზიშვილი

ალექსი ქურდოვანიძე

თეონა ბაგრატიონი

გიორგი ბურჯანაძე

მამუკა ზაქარეიშვილი

ლალა ჯიქია

ვასილ ბატიაშვილი

მარინე რობაქიძე



მარიამ ხიზანიშვილი

ნინო ზავრაშვილი

გიორგი შოშიტაშვილი

ლილი უშვერიძე

დავით შოშიტაშვილი

ლევანი ტეფნაძე

ჯემალ კვინიკაძე

თემურ ზოიძე

გიორგი ზოიძე



გიორგი ლიპარტელიანი

დიმიტრი კობახიძე

გიორგი პაპაშვილი

ალექსანდრე მიქელაძე

სადოქტორო პროგრამა ფინანსები

იოსები საღარეიშვილი

გიორგი გაწერელია

დავითი გოგიაშვილი

ანი ბიბილური



დიტო შონია

ლევან კალატოზიშვილი

ზურაბ ჩინჩალაძე

თეიმურაზ გვეტაძე

მაია გრძელიძე

ერეკლე ვარდოსანიძე

ნატო ქათამაძე

ჯაბა ჯიქია

დავით კაპანაძე



ანა სხირტლაძე

სადოქტორო პროგრამა არქეოლოგია

შორენა ალხანაშვილი

ბიძინა
ჩოლოყაშვილი

სადოქტორო პროგრამა საერთაშორისო
ურთიერთობები

ლაშა ხოზრევანიძე

დავით ძნელაძე

ანა გურგენიძე

ოთარ ლიპარტელიანი

დიმიტრი ბოკუჩავა



ქეთევან გუგუჩია

ანი ფურელიანი


