
                  ერაზმუს + ტესტირების      შედეგები        ინგლისურ ენაში        
# სახელი გვარი  ფაკულტეტი ენის 

დონე  შეფასება  

1 მარიამ  ლეჟავა ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტი 

B2 74 

2 ნოდარ კონცელიძე ზუსტ მეცნიერებათა და 
განათლების ფაკულტეტი B2 93 

3 დავით  შაინიძე ზუსტ მეცნიერებათა და 
განათლების ფაკულტეტი B2 73 

4 ნინო დუმბაძე იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 83 

5 მაგდა ხალვაში იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 76 

6 ლანა ანანიძე იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 72 

7 დეა დარჩია იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 84 

8 მარი ფარტენაძე იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 95 

9 თამარ შულგა იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 90 

10 სალომე მიქაძე იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 91 

11 მარი მალაყმაძე იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 73 

12 შოთა მგელაძე იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B2 96 



13 დემურ ჯინჭარაძე 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 
ფაკულტეტი 

B2 92 

14 ნანა ართმელაძე ტურიზმის ფაკულტეტი B2 88 
15 მარიამ  ირემაძე ტურიზმის ფაკულტეტი B2 77 
16 თინათინ  დუმბაძე ტურიზმის ფაკულტეტი B2 81 
17 მარიამ  ბოლქვაძე ტურიზმის ფაკულტეტი B2 83 

18 ალექსანდრე  ლომაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი 

B2 IELTS 

19 ლილე დუაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი B2 84 

20 მაგდა  ჩხეიძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი B2 89 

21 თამუნა  სალაძე ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტი B1 76 

22 რუსუდან დიდმანიძე ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტი B1 76 

23 ვერიკო ლომაძე ზუსტ მეცნიერებათა და 
განათლების ფაკულტეტი B1 90 

24 ქეთი მახარაძე იურიდიული და სოცილაურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B1 72 



25 ალექსანდრე  ფიფია იურიდიული და სოცილაურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B1 88 

26 ანა პაპუნიძე იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B1 87 

27 ელენე ჩხარტიშვილი იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი B1 84 

28 თამთა მჟავანაძე 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 
ფაკულტეტი 

B1 91 

29 თამარ ჭაღალიძე ტურიზმის ფაკულტეტი B1 86 

30 ნინო მიქელაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი B1 75 

31 თორნიკე გოგაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი B1 81 

32 თეა მახარაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი B1 95 

33 თეონა დავითაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი B1 97 

 


