
ანჯაფარიძე თინათინ
ასიტაშვილი ჯონი
ლომიძე გიორგი
მახარაძე კონსტანტინე
როყვა გიორგი
საღარაძე სოფიო
ჯაფიაშვილი თორნიკე
ჯგერენაია ლიკა

აბაიაძე ნინო
ავალიშვილი ელისაბედ
ალადაშვილი ელენე
ბაგჰერი თორბეჰბარ მილად
ბაცაში ბაკური
ბახტაძე ანი
ბეროშვილი მერი
ბირო ელემირ
ბუაძე გვანცა
ბუდა ნიკიტა
ბულაშვილი თორნიკე

ბულბულაშვილი გიორგი
გაბუნია ნუნუ
გავაშელიშვილი ნიკო
გაფრინდაშვილი საბა
გელაშვილი ლევანი
გვარამაძე მალხაზი
გველესიანი ელენე
გიგაია ვლადიმერ
გოგავა გიორგი
გოგიტიძე მიხეილი
გოგუაძე მარიამ
გოდერძიშვილი ქეთევან

დვალიშვილი ია
ვერულაშვილი ია
ზაზაშვილი ანი
ზაქარეიშვილი ანი
ზირაქაშვილი ალექსანდრე
ზურაშვილი თორნიკე
თორაძე დავით ალექსანდერ
თურმანიძე ავთანდილ
თურმანიძე-მიქელაძე მარიამ
ირემაშვილი ავთანდილ

კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამა - კომპოზიცია

საბაკალავრო პროგრამა - მუსიკა და დღევანდელობა



კანდელაკი თინათინ

კაპანაძე მარიამ
კიპაროიძე მარიამ
კობერიძე გიორგი
კუპრაშვილი სოფიკო
ლომთათიძე მარიამ
ლორთქიფანიძე ლაშა
ლუაშვილი ანა
მაისურაძე ნატალი
მაკასარაშვილი ეკა
მამულაშვილი მერი
მანჯგალაძე გიორგი
მაღლაკელიძე ნინო

მაჭავარიანი სალომე
მესხი ირაკლი
მეტრეველი ლუკა
მზარეულაშვილი დავითი
მიმინოშვილი რატი
მიქიაშვილი ელენე
ნათენაძე ლაშა
ნერგაძე ქეთევან
ნიკნაფსი მასუდ
ნიკოლაიშვილი მარიამ
ოდიშვილი თორნიკე
ორჯონიკიძე მერი

პაპიაშვილი მარიამ
რუსია ანატოლი
სალაღიშვილი საბა
სანებლიძე საბა
სანოძე გიორგი
ტუღუში სანდრო
უგულავა ლაშა
ფილია ნიკოლოზ
ფიცხელაური გიორგი
ფოფხაძე თორნიკე
ქალდანი ნინო
ქარჩხაძე თორნიკე

ქაცარავა თორნიკე
ყანდაშვილი ლადო
ყაყიტაშვილი სოფიო
შარაშენიძე ლუკა
შოგირაძე ანა
ჩივაძე ანი
ჩუბინიძე სალომე
ჩხატარაშვილი ანა
ცეცხლაძე დაჩი
ცისკაძე სოლომონ



ცქვიტინიძე ნინო

ძიგავა ჯიმშერ
წერეთელი დავით
წიკლაური მარიამ
წიკლაური სალომე
წულუკიძე ნინო
წურწუმია ანა
ხარჩილავა რევაზ
ხეოშვილი მარიამი
ხიზანიშვილი სოფიო
ხუციძე ივიკო
ჯავახიშვილი მარიამ
ჯაფარიძე ნინო
ჰოსეინ ფურ სინა

დუმბაძე ირინა
ფერიაშვილი მარიამ
ცაცანაშვილი ნინო
ჭეიშვილი მარინე

აბაშიძე იოსებ
აბაშიძე ირაკლი
აბესაძე გრიგოლ
აბრამია რევაზ
აბრამიშვილი მარიამი
აბურჯანია გვანცა
აკოფიანი დავითი
ალავიძე გიორგი
ანდღულაძე ეკა
ასპანიძე სალომე
ბაბუაძე ელისო

ბარბაქაძე ქეთევანი
ბარქაია სოფიკო
ბარჯაძე დათო
ბასილაია თეკლა
ბაღდავაძე ლაშა
ბეზარაშვილი ელენე
ბენდიანიშვილი თეონა
ბეჟაშვილი ნათია
ბეჟიტაშვილი ბიჭიკო
ბერაია ნანო

საბაკალავრო პროგრამა - მუსიკის თეორია

საშემსრულებლო ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამა - საშემსრულებლო ხელოვნება



ბერაძე შოთა

ბერიკიშვილი ბექა
ბერიძე თორნიკე
ბეროშვილი გიორგი
ბიბილეიშვილი ნინო
ბიწაძე გვანცა
ბიწაძე ნინო
ბუთურიშვილი ქეთევან
ბუღაძე მარიამ
გაბუნია გუბაზ
გევორგიანი ვლადიმერ
გვაზავა თამარ
გვენეტაძე ლევანი

გიგანი ირმა
გილიგაშვილი ანა
გოგატიშვილი სანდრო
გოგრიჭიანი თორნიკე
გოდერძიშვილი სალომე
გოთოშია ნინო
გოცირიძე მარიამი
გუგავა თამარ
გუგუშვილი ნინო
გურგენიძე ირაკლი
დავითაძე გიორგი
დათუკიშვილი თამარი

დალაქიშვილი თეონა
დარბინიანი დავით
დარჯანია ცოტნე
დაუშვილი თათია
დვალი მაკა
დვალიშვილი ლუკა
დიდიძე ანა
ელისაშვილი ქეთევან
ემნაძე ლილე
ეჟიშვილი ნიკა
ერაძე ნიკა
ერქომაიშვილი ვახტანგი

ვართანოვი სენდი
ვასაძე მაკა
ვაშაკიძე სალომე
ვერხვიაშვილი ლიზი
ზანგურაშვილი ეთერი
თაბაგარი ნათია
თათარაშვილი მერი
თარგამაძე ნინო
თეთრუაშვილი ჰანა
თორია ანა



თურმანიძე თათია

ივანიაშვილი ნათია
იკოშვილი მარიამ
ინჩაგოვი ევგენი
კაზარიანი ეკატერინე
კაზარიანი როზა
კაპანაძე ლექსო
კასრელიშვილი ნინა
კახიძე გიორგი
კეკენაძე ივერი
კერესელიძე ელისაბედ
კვალიაშვილი ია
კვალიაშვილი რუსუდან

კვანტალიანი ელენე
კვარაცხელია ლაშა
კვახაძე გიორგი
კვირიკაშვილი ნატო
კიკალიშვილი თამარ
კიკილაშვილი შოთა
კიკნაველიძე სოფიკო
კიკნაძე ბაჩანა
კირაკოსოვი თამარი
კნიაზიანი ანა
კობაიძე თამარ
კობახიძე თამარი

კობერიძე ნესტანი
კოლელიშვილი ნანა
კონჭოშვილი რუსუდან
კოპალეიშვილი მარიამ
კორინთელი ნინო
კუპრეიშვილი მარიამ
კუპრეიშვილი სალომე
კუხიანიძე თათია
ლაზარიშვილი ვაჟა
ლევიძე ელენე
ლეთოდიანი დევი
ლიპარტია გიორგი

ლომაძე ელენე
ლომიძე მაია
ლურსმანაშვილი ელენე
მაზანიშვილი თინათინ
მათიაშვილი გიორგი
მაისურაძე ქეთევან
მაღრაძე გიორგი
მაჭავარიანი ანო
მაჭავარიანი ლია
მაჭავარიანი ნინო



მახარაძე თამარ

მდივანი ნოდარი
მელანაშვილი თამუნა
მელიქიშვილი ირაკლი
მეცხვარიშვილი სოფიკო
მიშველიძე სალომე
მოდებაძე ნინო
მოდებაძე სალომე
მოსიაშვილი ცირა
მუჯარიძე სოფიო
მღებრიშვილი ლაშა
მჭედლიძე ვალერიან
ნათობიძე მარიამ

ნასიძე თამარ
ნატროშვილი ნათია
ნაყეური ზურაბ
ნიკოლაძე თათია
ნიკოლეიშვილი ელენე
ნინიკელაშვილი სოსო
ნოზაძე ნინა
ოდიშვილი გელა
ოთანაძე თამარ
ოიკაშვილი გიორგი
ოღაძე ანა
ოჩიგავა ნინო

პაატიშვილი გურამი
პაპაშვილი ანა
პაპაშვილი მარიამ
პაპაშვილი მეგი
პაპაშვილი ნონა
პაპიაშვილი თეკლე
პაპინაშვილი ქეთევან
პაჭკორია მზეჭაბუკი
პერიხანიან სამველ
პოზოიან ვარდუი
რეხვიაშვილი გიორგი
საგანელიძე ბაია

სადუნიშვილი დავით
სამსონია დიანა
სარქისიანი სერგეი
სუთიაშვილი მარიამი
სხილაძე ანა
ტაბატაძე ლუკა
ტიტვინიძე ბაჩანა
უსტიაშვილი ანა
ფადიაური სალომე
ფერიაშვილი ოთარ



ქავთარაძე მარიამი

ქობალავა ნინო
ქობალია გვანცა
ქორიძე დავით
ქორიძე მარგალიტა
ქორქაძე თამარ
ქსოვრელი ანა
ქუცნაშვილი თამარ
ღვაბერიძე მარიამ
ღოღობერიძე თინათინ
ყელბერაშვილი ნანული
ყვითელაშვილი თემური
შარაშენიძე მარიამ

შარაშენიძე სოფიო
შარვაშიძე გიორგი
შახდინაროვი მარინა
შერმადინი ილია
შერმაზანაშვილი ირაკლი
შველიძე მადონა
შინჯიკაშვილი ანი
შიოლაშვილი გივი
შიოლაშვილი გიორგი
შიოლაშვილი ილია
შუბინი ალექსანდრე
შუკაკიძე ზურაბი

ჩაგუნავა ირინე
ჩანტლაძე სალომე
ჩაჩუა დავითი
ჩიქობავა ნანა
ჩიქოვანი ასლანი
ჩიხელიძე ნინო
ჩუხრუკიძე მარიამ
ჩხაიძე ლევან
ჩხაიძე მარიამი
ცანავა თამთა
ციმაკურიძე ნუცა
ცინცაძე გურამ

ცინცაძე მარგარიტა
ძოწენიძე ნათია
წიკლაური მარიამ
წიკლაური ნინო
წილოსანი მარიამ
ჭრელაშვილი გიორგი
ხამოევი ვერონიკა
ხარაიძე ანნა
ხარძეიშვილი ალექსანდრე
ხოჭოლავა დავითი



ხურცილავა დავით

ხუსკივაძე ნიკოლოზ
ხუციშვილი სოფიკო
ხუხუშვილი ალექსანდრე
ხუჯაძე ნიკა
ჯარმელიშვილი თამარი
ჯაჯანაშვილი ნათია
ჯიმშიტაშვილი ელენე
ჯიოევა ელენე
ჯიქიძე ხატია
ჯმუხაძე გვანცა
ჯუღაშვილი იოსებ

აბულაძე თორნიკე
ალხაზიშვილი ალექსანდრე
გაბაშვილი ნოე
თაბუკაშვილი ანი
თოლორაია გაბრიელ
თოფურია ლუკა
იაკობაშვილი ირაკლი
კიკვაძე მარიამი
კომახიძე დათო
კორკოტაშვილი ლილიკო
კუბანსკი მარიამ

ლალუაშვილი მურად
ლაშქარაძე დავით
ლიკლიკაძე მარიამ
მაჭავარიანი ბერიკა
მელოიანი რომან
მეტრეველი კესანე
ჟორდანია ანა
სალაღიშვილი ლუკა
საყვარელიძე ლაშა
სებუა ანა
ქობალია დავითი
ცაგარეიშვილი სოსო

ცინცაძე გიორგი
ჯაყელი ნინო

საბაკალავრო პროგრამა - ჯაზის ხელოვნება


