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Abstract 
 

A Master's thesis is based on the research conducted by Ivane Javakhishvili between 1911-

1913 - "Everyday life of Georgian students at Russian and foreign University ". The presented 

data is one of the first scientific studies of Georgian students in 20th century regarding their 

social class, family, financial position, education, civil activism and political affiliation. Data 

that was collected by javakhishvilis are not processed by modern statistic program. 

Aim: The aim of the following research is tostudy, process, make secondary analysis and 

conclusions about I. Javakhishvili’s data between 1912-1913. The research question is to 

study  the institute of educational (university) impacts on political identities formation in 

Georgian students in Russia and abroad 1911-1913.  

Method: Research target group is made up of Georgian students, as a prosopography into the 

common characteristics of a group of historical actors by means of a collective study of their 

lives, who were living in Russia and abroad between 1992 and 1913. Quantitative data, 763 

questionnaires – which was obtained by Ivane Javakhishvili in 1911-1913 - is statisticly 

developed according to different variables. Two research method are used in this study due 

to the research aim of: 1) Secondary data analysis and 2) Historical research method.  

Results: Research revealed the majority of the Georgian students who were studied abroad 

supported the Socialists – Federalist political party between 1912-1913. According to this, 

educational institutions and the country of residence do not influence the formation of 

political identity. 

 

Key words: Georgian students abroad, Political identity, Political choice, Prosopography 
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