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ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2019 წლის საგაზაფხულო მიღების შედეგად 

ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - არქიტექტორ - ტექნიკოსი (მე-4 საფეხური) 

პროგრამის ხანგრძლივობა - 14 სასწავლო თვე 

1 მარიამ დევაძე  

2 ბესიკ ჩხიკვაძე  

3 გრიგოლ ტიკარაძე  

4 ირაკლი ქორიძე  

5 ნუკრი ხაბაძე  

6 ალექსანდრე ჩხეიძე  

7 გიორგი ტაკიძე  

8 ხვიჩა გოგიაშვილი  

9 დავით ქათამაძე  

10 ირინე კორძაია  

11 გია შაინიძე  

12 გიორგი კუტუბიძე  

13 ნია შავლაყაძე  

14 მინდია გორგაძე  

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი (მე-5 საფეხური) 

პროგრამის ხანგრძლივობა - 16 სასწავლო თვე 

1 ია თოდრია  

2 მარინე ანთაძე  

3 ნათია შაინიძე  

4 ლანა ღოღობერიძე  

5 ნათია ფირცხალაიშვილი  

6 მანანა ბერიძე  

7 ნინო ჩხარტიშვილი  

8 მაყვალა მსხვილიძე  

9 ნარგული ჩოგაძე  

10 ქეთევან კობალაძე  

11 ილონა ბაღიშვილი  

12 ინგა სირაძე  

13 ნინო ხომასურიძე  

14 ქეთინო ცეცხლაძე  

15 ხათუნა გოცირიძე  

16 ნანული მელაძე  

17 ინგა ჟორჟოლიანი  

18 დარეჯან ჯინჭარაძე  

 

 

 

 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ვებ ინტერფეისის დეველოპერი (მე-3 საფეხური) 

პროგრამის ხანგრძლივობა - 10 სასწავლო თვე 

1 ელენა სურმანიძე  

2 ვალერიანე ლომაძე  

3 მინდია თედორაძე  

4 ნესტან ვარშანიძე  

5 ნიკა ჩიხლაძე  

6 კარლო რამიშვილი  

7 ნანა დუმბაძე  

8 ივეტა ამაღლობელი  

9 უშანგი ფუტკარაძე  

10 ედუარდ ავაკიმოვი  

11 სულხან კაკაბაძე  

12 გიორგი მამაგულოვი  

13 რუსუდან მოწყობილი  

14 მინდია მალაყმაძე  

15 სერგო შიშმანიძე  

16 ასმათ დარჩიძე  

17 შოთა გეგიძე  

18 ვანო პაპუნიძე  

19 ქეთევან მოწყობილი  

20 გიორგი თურმანიძე  

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  - ვებ - ინტერფეისის დიზაინერი (მე-3 საფეხური) 

პროგრამის ხანგრძლივობა - 10 სასწავლო თვე 

1 ანა ღოღობერიძე  

2 ნიკო კოჩალიძე  

3 ეკა ხვიჩია  

4 ჯემალ მიქელაძე  

5 გურამი ლომიძე  

6 ლევან გორგილაძე  

7 ლინდა კაკაბაძე  

8 ბექა გელაშვილი  

9 მარიამ აფაქიძე  

10 მალვინა აფაქიძე  

11 ერეკლე ქათამაძე  

12 დემეტრე ქათამაძე  

13 ნიკა შარაშიძე  

14 გვანცა მემარნე  

15 ნატო კახაძე  

16 ნია ბაკურაძე  

17 ნინო ბოლქვაძე  

18 ნაია კახაძე  

19 ბექა ბახტაძე  
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