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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება 
        16. 09. 2013 წელი                                                          164/3                                            

----------------------------- ქ. თბილისი # ----------------------------- 

 

უნივერსიტეტში ჩატარებული მისაღები, შემოქმედებითი და ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების შედეგად აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 05 

სექტემბრის   # 690  ბრძანების, 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლისა და 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2012 წლის 16 აგვისტოს 

№ 03/34 ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის  – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლის საფუძველზე  

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 

უნივერსიტეტში ჩატარებული მისაღები, შემოქმედებითი და ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგების მიხედვით ბაკალავრიატში ჩ ა ი რ ი ც 

ხ ო ნ : 

 

004-01     დრამის ფაკულტეტი 

01  თეატრის რეჟისურის საბაკალავრო პროგრამაზე  

 

1. რამიშვილი ვაჟა    საბიუჯეტო სექტორი 

2. სტურუა ბექა    საბიუჯეტო სექტორი 

3. ჩინჩალაძე მიხეილ   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 
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02  მსახიობის (დრამისა და კინოს მსახიობის) საბაკალავრო პროგრამაზე 

1. გაბისონია ნატალია   საბიუჯეტო სექტორი 

2. გურგენიშვილი ანამარია  საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

3. დათიაშვილი გიგა   საბიუჯეტო სექტორი 

4. ზერაგია სოფიო    საბიუჯეტო სექტორი 

5. ზურაშვილი ანა    საბიუჯეტო სექტორი 

6. იაკობიშვილი ნოდარი   საბიუჯეტო სექტორი 

7. კახელი ნიკა    საბიუჯეტო სექტორი 

8. პიპინაშვილი ანა    საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

9.  რაზმაძე გიორგი    საბიუჯეტო სექტორი 

10. სარალიძე ლევან   საბიუჯეტო სექტორი 

11. ქიმერიძე ივანე    საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

12. წილოსანი ბექა    საბიუჯეტო სექტორი 

13. ჭანტურაია ანასტასია   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

14. ხაჩიძე ბაქარი    საბიუჯეტო სექტორი 

15. ხუნდაძე მარიამ   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

 

03   მსახიობის (მუსიკალური თეატრის მსახიობის) საბაკალავრო პროგრამაზე 

 

1. ავალიანი ნინო    საბიუჯეტო სექტორი 

2. მუმლაძე თამარ    საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

3. მჭედლიძე ანა    საბიუჯეტო სექტორი 

4. ოქრუაშვილი გიორგი   საბიუჯეტო სექტორი 

5. სირაძე ნინო    საბიუჯეტო სექტორი 

6. სირბილაშვილი ირაკლი  საბიუჯეტო სექტორი 

7. სუხიტაშვილი ნინო   საბიუჯეტო სექტორი 

8. ტოჩილაშვილი გიორგი   საბიუჯეტო სექტორი 

9. ქუმსიშვილი ცისია   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

10. ჩხარტიშვილი ქეთი   საბიუჯეტო სექტორი 70% გრანტი 
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04  ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის საბაკალავრო პროგრამაზე 

 

1. ასიტაშვილი ნაზი   საბიუჯეტო სექტორი 70% გრანტი 

2. ასიტაშვილი ქეთევანი   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

3. ბუთხუზი ბექა    საბიუჯეტო სექტორი 

4. გოგალაძე მერაბ    საბიუჯეტო სექტორი 

5. გურასპაშვილი სანდრო   საბიუჯეტო სექტორი 

6. დადალაური ნინო   საბიუჯეტო სექტორი 

7. დგებუაძე თამარი   საბიუჯეტო სექტორი 

8. ლაბაძე ირაკლი    საბიუჯეტო სექტორი 

9. მარკოიშვილი გვანცა   საბიუჯეტო სექტორი 

10. სიბაშვილი უჩა    საბიუჯეტო სექტორი 

11. ღომიძე ინდირა    საბიუჯეტო სექტორი 

12. წულაძე თინათინ   საბიუჯეტო სექტორი 

13. ჯაფარიძე ნატა    საბიუჯეტო სექტორი 

 

05 ქართული ხალხური და საეკლესიო მუსიკის დირიჟორის საბაკალავრო 

პროგრამაზე 

 

1. დალაქიშვილი ეკა   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

2. ფშეშინი სოფიკო    საბიუჯეტო სექტორი 

3. ქავშბაია მანუჩარ    საბიუჯეტო სექტორი 

4. ქირიკაშვილი ია    საბიუჯეტო სექტორი 

 

004-02       კინო – ტელე ფაკულტეტი 

01  აუდიოვიზუალური ხელოვნების (მხატვრული კინოს რეჟისურა) საბაკალავრო 

პროგრამაზე 

 

1. ალექსიძე მიხეილ   საბიუჯეტო სექტორი 

2. გაბუნია ნიკა    საბიუჯეტო სექტორი 

3. გურგულია დავით   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 
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4. მაისურაძე ნინო    საბიუჯეტო სექტორი 

5. ცქიტიშვილი ლია   საბიუჯეტო სექტორი 

6. ჭიჭიაშვილი ტარიელ   საბიუჯეტო სექტორი 

7. ხოტივარი გაბრიელ   საბიუჯეტო სექტორი 

 

02  აუდიოვიზუალური ხელოვნების (ტელერეჟისურა) საბაკალავრო პროგრამაზე  

 

1. ასიტაშვილი ილია   საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი 

2. ბაშარული ლაშა    საბიუჯეტო სექტორი 100% გრანტი 

3.  ბირო ელემირ    საბიუჯეტო სექტორი 

4. ლაბაური ლევანი   საბიუჯეტო სექტორი 

5. შეყრილაძე დავითი   საბიუჯეტო სექტორი 

6. ხარაძე გიორგი    საბიუჯეტო სექტორი 50% გრანტი  

   

03  აუდიოვიზუალური ხელოვნების (ხმის რეჟისურა) საბაკალავრო პროგრამაზე  

 

1. თომაძე პეტრე    საბიუჯეტო სექტორი 

2. ინასარიძე ანა    საბიუჯეტო სექტორი 

3. კიკნაძე გიორგი    საბიუჯეტო სექტორი 

 

04  აუდიოვიზუალური ხელოვნების (კინო - ტელე ოპერატორი) საბაკალავრო 

პროგრამაზე  

 

1. ზარქუა საბა    საბიუჯეტო სექტორი 

2. თუმანიშვილი გიორგი   საბიუჯეტო სექტორი 

3. ინასარიძე მინდია   საბიუჯეტო სექტორი 

4. კვინიკაძე ვაჟა    საბიუჯეტო სექტორი 

5. ჩუბინიშვილი ნინო   საბიუჯეტო სექტორი 
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004-03 ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის  

ფაკულტეტი 

 
01 ხელოვნების ისტორიის და თეორიის (თეატრმცოდნეობა, 

კინომცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა) საბაკალავრო პროგრამაზე  

 

1. აბაშიძე ირაკლი   არასაბიუჯეტო სექტორი     50% გრანტი 

2.  ბედინაშვილი ლალი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

3. ბენიძე თამარ   არასაბიუჯეტო სექტორი 

4. ბუკია სალომე   არასაბიუჯეტო სექტორი 

5. გოდერიძე თინათინი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

6. გონენაშვილი მარიამ  არასაბიუჯეტო სექტორი 

7. დარსაველიძე ხვიჩა  არასაბიუჯეტო სექტორი 

8. ვაშაყმაძე ანნა   არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

9. ველთაური ბექა   არასაბიუჯეტო სექტორი 

10. ზაქაიძე დიმიტრი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

11. იორამაშვილი ნათია  არასაბიუჯეტო სექტორი 

12. მათოზაშვილი ნესტან  არასაბიუჯეტო სექტორი 

13. მარიამიძე მარიამი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

14. მელაძე ნოდარი   არასაბიუჯეტო სექტორი 

15. მინდიაშვილი ქეთევანი არასაბიუჯეტო სექტორი 

16. მურვანიძე მანანა  არასაბიუჯეტო სექტორი 

17. ნატმელაძე ნათია  არასაბიუჯეტო სექტორი 

18. ორჯონიკიძე ია   არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

19. პაპუნიდი ნინიკო  არასაბიუჯეტო სექტორი 

20. რეზესიძე სალომე  არასაბიუჯეტო სექტორი 

21. სამსიანი გიორგი  არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

22. სამხარაძე ქეთევან  არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

23. სანებლიძე ანა   არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

24. ფარჯიანი გიორგი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

25. ფირცხალაიშვილი თამარი არასაბიუჯეტო სექტორი 

26. ქაჯაია თამარი   არასაბიუჯეტო სექტორი 
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27. შუკაკიძე თამარ   არასაბიუჯეტო სექტორი   

28. ჩხიტუნიძე ანი   არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

29. ჭითავა ნათია   არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

30. ხარებაშვილი ცოტნე  არასაბიუჯეტო სექტორი 

 

02 კულტურული ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე  

 

1. ბერძენიშვილი ანანო  არასაბიუჯეტო სექტორი 

2. დარჩია გოჩა   არასაბიუჯეტო სექტორი 

3. ენდელაძე ირაკლი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

4. იოსავა ლია   არასაბიუჯეტო სექტორი 

5. იოსელიანი ანა   არასაბიუჯეტო სექტორი 

6. კაპანაძე თამარ   არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

7. კუპატაძე დიმიტრი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

8. მამაგულაშვილი სალომე არასაბიუჯეტო სექტორი 

9. მარშანია ანა   არასაბიუჯეტო სექტორი 

10. მგელაძე თამარ   არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

11. მეფარიშვილი ქეთევან არასაბიუჯეტო სექტორი 

12. მირონაძე ნინო   არასაბიუჯეტო სექტორი 

13. მიქაძე ანა   არასაბიუჯეტო სექტორი 

14. ნიშნიანიძე მარიამი  არასაბიუჯეტო სექტორი  50% გრანტი 

15. სარიშვილი თამარი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

16. ქეთელაური მიხეილი  არასაბიუჯეტო სექტორი 

17. ყაულაშვილი ბექა  არასაბიუჯეტო სექტორი 

18. შუბითიძე მარიამ  არასაბიუჯეტო სექტორი 

19. წიქარიძე ციალა  არასაბიუჯეტო სექტორი 

20. ხარაზოვი ლევან  არასაბიუჯეტო სექტორი   

 

 

 




