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სამეცნიერო საქმიანობის წლიური
ანგარიში 2020

თბილისი

შესავალი
გურამ

თავართქილაძის

სახელობის

თბილისის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

(შემდგომში

„უნივერსიტეტი“) სამეცნიერო საქმიანობა ეფუძნება უნივერსიტეტის მისიასა და 2019-2025 წწ. სტრატეგიული
განვითარების გეგმას და

რეგულირდება

დოკუმენტებით „სამეცნიერო საქმინობის განვითარების

სტრატეგია“, „პერსონალის მართვის პოლიტიკა“, „ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა“. უნივერსიტეტში
მოქმედებს ინსტიტუციური მიდგომები სამეცნიერო საქმიანობისადმი, რაც მოიცავს სამეცნიერო საქმიანობის
დაგეგმვის, განხორცილებისა და შეფასების პრინციპებს, მექანიზმებსა და ინსტრუმენტებს.
სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიზნებია:
1)

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო

საქმიანობის განვითარება, ხარისხის ამაღლება და

სამეცნიერო

პოტენციალის ეფექტიანი გამოყენება;
2)

სწავლა/სწავლების

პროცესებში სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის ინტეგრაციის

პროცესების

გაუმჯობესება;
3)

კვლევის პრიორიტეტებში

საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება და მის

წინაშე მდგარი

კონკრეტული პრობლემების გადაჭრა.
4)

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წარმართვა ფინანსური რესურსების ეფექტიანი, ეკონომიური და
მიზნობრივი გამოყენებით, რაც გულისხმობს დასახული მიზნების მიღწევას დაგეგმილი ბიუჯეტის
ფარგლებში და რესურსების კონცენტრაცია უნივერსიტეტისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე;

5)

კვლევითი საქმიანობის ხარისხის,

ეფექტურობის შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენება

უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის შემდგომი განვითარებისთვის;
6)

აკადემიური პერსონალის მოტივირება სამეცნიერო საქმიანობის განსახორციელებლად

და ამ

საქმიანობის შედეგების გამოყენება საგანმანათლებლო პროცესში, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო
საქმიანობის ერთიანობის უზრუნველყოფის მიზნით;
7)

კვლევითი საქმიანობით დაინტერესებული სტუდენტების გამოვლენა, მოტივირება და ყოველმხრივი
მხარდაჭერა; ახალგაზრდა თანამშრომელთა სამეცნიერო საქმიანობის მხარდაჭერა;

8)

აკადემიური

პერსონალის

სამეცნიერო

კვალიფიკაციის

ამაღლების

ხელშეწყობა;უნივერსიტეტის

ინტელექტუალური პოტენციალის კომერციალიზაციის პირობების შექმნა.
სამეცნიერო

საქმიანობის

კლასიფიკატორით

სახეები:

(ISCED-2011)

უნივერსიტეტში

განსაზღვრული

ხორციელდება

სამეცნიერო

იუნესკოს

საქმიანობის

განახლებული

შემდეგი

სახეები:

თეორიული/აკადემიური; და პრაქტიკული/პროფესიული.
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშემწყობი ერთეულები: სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის
ხელშეწყობაზე
უნივერსიტეტის

თავისი

კომპეტენციის

ადმინისტრაცია;

ფარგლებში,

ფაკულტეტები;

პასუხისმგებელნი
ბიბლიოთეკა;

არიან:

აკადემიური

უნივერსიტეტის

საბჭო;

ყველა

სხვა

სტრუქტურული ერთეული, რომელთაც ხელი უნდა შეუწყონ აკადემიურ პერსონალს: დაგეგმილი კვლევების
ჩატარებასა

და

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში; სამეცნიერო კვლევების განვითარების მიზნით

შესაბამისი კონტაქტების დამყარებაში; სამართლებრივი საკითხების, საგრანტო განაცხადის მომზადებისა და
წარდგენის საკითხებში და უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებას; მემორანდუმების, ხელშეკრულებების

მომზადება-გაფორმებაში;

გრანტების ეფექტურ ადმინისტრირებასა და ანგარიშების წარდგენის

პროცესში (ტექნიკური დახმარება).
სამეცნიერო საქმიანობის დაგეგმვა: უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის ერთიანი გეგმა დგება
უნივერსიტეტის საგანამანათლებლო მიმართულებებთან შესაბამისობაში, ფაკულტეტების გეგმების
საფუძველზე და დასამტკიცებლად წარედგინება აკადემიურ საბჭოს; ფაკულტეტი დამოუკიდებლად
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ირჩევს კვლევის ძირითად საკითხს/თემას, რომლის განხორციელების პერიოდი შეიძლება იყოს
მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
ან გრძელვადიანი (2-3 წლიანი); კვლევის ძირითადი საკითხის/თემის
დამუშავების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სტუდენტი; კვლევითი საქმიანობით დაინტერესებული
სტუდენტების გამოვლენა, მოტივირება და ყოველმხრივი მხარდაჭერა ფაკულტეტის სამეცნიერო საქმიანობის
დაგეგმვის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა.
ორგანიზება: უნივერსიტეტში კვლევითი საქმიანობა ორგანიზებულია შემდეგნაირად:
საფაკულტეტო წლიური სამეცნიერო კვლევა: ფაკულტეტის წლიური სამეცნიერო კვლევის
პრიორიტეტულ მიმართულებას ფაკულტეტი ირჩევს დამოუკიდებლად, რაც ამავე დროს უნდა
იყოს უნივერსიტეტის პროფილსა და სტუდენტთა ინტერესებთან ადაპტირებული. წლიურ
სამეცნიერო კვლევაში ჩართული უნდა იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი და
სტუდენტები, შესაძლებელია აგრთვე მოწვეული პერსონალის ჩართვაც.კვლევას ხელმძღვანელობს
უნივერსიტეტის პროფესორი;
ინდივიდუალური კვლევა: ინდივიდუალური კვლევა ხორციელდება აკადემიური
პერსონალის პროფილისა და ინტერესების შესაბამისად, რაც ამავე დროს უნდა იყოს
უნივერსიტეტის პროფილის შესაბამისი;
მიზნობრივი საგრანტო პროექტი: სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა შესაძლებელია
განხორციელდეს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის სახით, ჯგუფის მიერ, რაც
არასავალდებულო აქტივობაა და დამატებით ფინანსდება უნივერსიტეტის გრანტით. მიზნობრივ
სამეცნიერო-კვლევით პროექტს ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი.
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის წარდგენის პროცედურა და მოთხოვნები პროექტის მიმართ,
პროექტის შერჩევისა და გრანტით დაფინანსების წესი რეგულირდება დოკუმენტით-„მიზნობრივი
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის საგრანტო კონკურსის დებულება“.
გთუნიში განსაზღვრულია:
1. სამეცნიერო საქმიანობის სახეები: გთუნის, როგორც სასწავლო უნივერსიტეტს განსაზღვრული
აქვს სამეცნიერო საქმიანობის სახეები, რომელიც უნდა განახორციელოს აკადემიურმა
პერსონალმა, კერძოდ:
▪
პრიორიტეტულ სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელობა/მონაწილეობა;
▪
მიზნობრივ სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელობა/მონაწილეობა;
▪
მონოგრაფიის მომზადება/კოლექტიური მონოგრაფიის მომზადება/მონაწილეობა;
▪
სახელმძღვანელოს მომზადება;
▪
სამეცნიერო შრომათა კრებულის მომზადება/მონაწილეობა;
▪
სამეცნიერო სტატიების მომზადება გამოქვეყნება (სამეცნიერო შრომათა კრებულში;
სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, სემინარების
მასალათა კრებულში;
რეფერირებად/რეცენზირებად ჟურნალში; გამოქვეყნებული იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში:
საზღვარგარეთის ჟურნალში);
▪
სასწავლო-მეთოდური ნაშრომის მომზადება;
▪
მოხსნება ეროვნულ, რეგიონულ და/ან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში
(სიმპოზიუმში, სემინარში), სხვა სახის სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილოება;
▪
სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება (სამეცნიერო სემინარი, მრგვალი მაგიდა,
სამეცნიერო-მეთოდური სემინარი, საჯარო ლექცია, ვორქშოფი, გამოფენა, ფესტივალი,
მეცნიერის ხსოვნის საღამო, სამეცნიერო საზოგადოების დაარსება, სამეცნიერო-თემატური
კვირეული და ა.შ.);
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▪

სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზება (კონფერენცია, პროექტი);

▪

სარედაქტორო

საქმიანობა

(მონოგრაფიის,

სახელმძღვანელოს,

სამეცნიერო

შრომათა

კრებულის, სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორობა, სარედაქციო საბჭოს წევრობა, სარედაქციო
კოლეგიის წევრობა) და სხვა;
▪

სარეცენზიო საქმიანობა (სტატიის, მონოგრაფიის, სახელმძღვანელოს, სამეცნიერო შრომათა
კრებულის, სამეცნიერო ჟურნალის, სადოქტორო/სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება

▪
▪

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა;
სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (სხვა უსდ-ში მიწვევის, ან ერთობლივი სადოქტორო
ნაშრომის შემთხვევაში);

▪

სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა;

▪

დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტში/პროექტებში მონაწილეობა;

▪

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა;

▪

ლექციები, საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციები, ლექციები მიწვევით და სხვა აქტივობები,

2.

სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშის ფორმები;

3.

სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები და ინდიკატორები;

4.

სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების ფორმები.

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასების სისტემა
უნივერსიტეტის სამეცნიერო

საქმიანობის შეფასების სისტემა წარმოადგენს უნივერსიტეტის შიდა

ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მექანიზმს, რომელიც განვითარებაზე ორიენტირებული, უწყვეტი
შეფასების პროცესია და ეფუძნება PDCA ციკლს. სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს
შედეგების ანალიზსა და შეფასებას, ხოლო მათ საფუძველზე გადაწყვეტილებების მიღებას შემდგომი
გაუმჯობესებისათვის. შეფასება დაფუძნებულია როდენობრივ და ხარისხობრივ ინდიკატორებზე,
უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების პროცესი მოიცავს:
1)

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის რაოდენობრივ-ხარისხობრივ შეფასებას;

2)

ფაკულტეტის/პროგრამული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასებას;

3)

უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კომპლექსურ შეფასებას;

4)

შეფასების შედეგების ანალიზს და მათზე რეაგირებას.
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1. სამართლის ფაკულტეტზე 2020 წელს განხორციელებული სამეცნიერო
აქტივობები
სამართლის ფაკულტეტზე სამეცნიერო საქმიანობას ახორციელებს ფაკულტეტის/პროგრამული
მიმართულებების აკადემიური პერსონალი, აგრეთვე მოწვეული სპეციალისტები:

პროფესორი (აფილირებული)

პროფესორი (არააფილირებული)

1.

გივი ლობჟანიძე

1.

სერგო ჭელიძე, პროფესორი

2.

რომან შენგელია

2.

ედიშერ ფუტკარაძე, პროფესორი

3.

ვენედი ბენიძე

ასოც.პროფესორი (არააფილირებული)

4.

თამარ ებრალიძე

1.

ასოც. პროფესორი (აფილირებული)

ლიკა საჯაია, ასოც. პროფესორი

1.

ნინო ბოჭორიშვილი

ფაკულტეტის მოწვეული სპეციალისტები:
1. თამარ ჩიტოშვილი

2.

დავით ლობჟანიძე

2.

ნინო ხუნაშვილი

3.

ვალერი ლომუაშვილი

3.

ნინო ხარიტონაშვილი

4.

გიორგი ხუნაშვილი

5.

მარი ქუთათელაძე

6.

ნუგზარ თევდორაძე

7.

ნიკოლოზ ფიცხელაური

სამეცნიერო აქტივობები
ცხრილი N1.

სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/ ფაკულტეტის წლიური თემა
საჯარო სამართლის მიმართულება
აღწერა:
კვლევის თემის დასახელება - „ჩინეთის სამართლის სისტემის მოდერნიზაცია და ბოლო პერიოდის გლობალური
გამოწვევები“
- სამეცნიერო საქმიანობის ტიპი -თეორიული/აკადემიური
- ხელმძღვანელი - პროფესორი ვენედი ბენიძე
-

მონაწილენი -

პროფესორი გივი ლობჟანიძე
პროფესორი სერგო ჭელიძე
პროფესორი ედიშერ ფუტკარაძე
ასოცირებული პროფესორი დავით ლობჟანიძე
ასოცირებული პროფესორი ნინო ბოჭორიშვილი
ასოცირებული პროფესორი გიორგი ხუნაშვილი
ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ თევდორაძე
სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი - ვახტანგ წიკლაური
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები - გიორგი აბეწვაშილი, თეიმურაზ ხიდიშელი
კვლევის მიზანი - კვლევის მიზანია ჩინეთის სამართლის ისტორიის შესწავლა, თანამედროვე სისტემის
ჩამოყალიბების და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოდერნიზაციის პროცესის ფონზე. ასევე 2020 წელს
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ახალი კორონავირუსის დაავადების (COVID-19) პანდემიის მსოფლიოში გავრცელების ფონზე განხილულ იქნას
ახალი კორონავირუსული დაავადების (COVID-19) პანდემიის პრევენციის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის
2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანებით „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის
გამოცხადების შესახებ“ და 21 მარტის №1 დეკრეტით „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო
მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“, ასევე საქართველოს
მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილებებით საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებული
ადამიანის ძირითადი უფლებების შეზღუდვის ფარგლების განსაზღვრა და პანდემიის პირობებში
სამართლებრივი რეგულაციების პრაქტიკული გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეების ანალიზი.
მსოფლიო პანდემიის ფონზე საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებული ადამიანის ძირითადი
უფლებების შეზღუდვების გაანალიზების ფონზე აუცილებელია ერთიანი მიდგომების შემუშავება, რაც
განაპირობებს საკვლევი თემის აქტუალობას.
კვლევის ამოცანები:
▪ ჩინეთის სამართლის სისტემის ფორმირება თანამედროვე რეალიებისა და გლობალიზაციის თანმდევი
შედეგების გათვალისწინებით.
▪ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანების „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ ანალიზი.
▪
საქართველოს პრეზიდენტის 21 მარტის №1 დეკრეტით „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო
მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ განსაზღვრული
საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით გარანტირებული რიგი ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების
შეზღუდვის ანალიზი და პრაქტიკული გამოყენების შემთხვევბის კვლევა.
▪
საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილებებით საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით
აღიარებული ადამიანის ძირითადი უფლებების შეზღუდვის ფარგლების დამუშავება.
▪ ქვეყანაში პანდემიის პერიოდში მოქმედი სამართლებრივი რეგულაციიების საფუძველზე მომხდარი ფაქტების
შესახებ არსებული პრაქტიკული მასალების (სასამართლო გადაწყვეტილებების) მოპოვება.
▪ თეორიული დებულებების და პრაქტიკული მასალის დამუშავება;
▪ კვლევის შედეგების მეცნიერული ანალიზი, განზოგადება და შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება.
მოსალონდელი შედეგები - კვლევის მოსალონელ შედეგეს წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე
თავით აღიარებული ადამიანის ძირითადი უფლებების პანდემიის პირობებში შეზღუდვის სამართლებრივი
რეგულირება და პრაქტიკული გამოყენება, რამდენად აუცილებელი იყო, ასევე კვლევის საფუძვლზე შემუშავდება
რეკომენდაციები შემდგომში მზგავს პირობებში ხელისუფლების გადაწყვეტილებათა გაუმჯობესების მიზნით.
კვლევის შედეგები სტატიების სახით გამოქვეყნდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალში
„ცხოვრება და კანონი“-ში, შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებულში და ჟურნალ იურიდიულ მაცნეში, ასევე გატანილ იქნება საერთაშორისო და
ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციებზე მოხსენებების სახით.
- ბიუჯეტი - თანადაფინანსებით.
-

განხორციელების გრაფიკი :
N

საქმიანობა

შემსრულებელი

ვადები

1.

სამეცნიერო ნაშრომი ჩინეთის სამართლის სისტემა
და ადგილობრივითვითმმართველობა

პროფესორი გივი ლობჟანიძე
ასოც. პროფ. დავით ლობჟანიძე
ასოც. პროფ. ნინო ბოჭორიშვილი

I კვარტალი

2.

გლობალიზაცია, საერთაშორისო სამართლებრივი
აზრი და საქართველო

ასოც. პროფ. ნინო ბოჭორიშვილი
სამართლის საბაკალვრო პროგრამის
სტუდენტები - გიორგი აბეწვაშილი

II კვარტალი

3.

უკანასკნელი პერიოდის გლობალური მოვლენები
და შედეგები

ასოც. პროფ. ნინო ბოჭორიშვილი
ასოც. პროფ. გიორგი ხუნაშვილი

III კვარტალი
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4.

სამართლის საბაკალვრო პროგრამის
სტუდენტები - გიორგი აბეწვაშილი,
თეიმურაზ ხიდიშელი
პროფესორი ვენედი ბენიძე
პროფესორი გივი ლობჟანიძე
პროფესორი სერგო ჭელიძე
პროფესორი ედიშერ ფუტკარაძე
ასოც. პროფ. ნუგზარ თევდორაძე
ასოც. პროფ. ნინო ბოჭორიშვილი
სისხლის სამართლის სამაგისტრო
პროგრამის სტუდენტი - ვახტანგ
წიკლაური

კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები

IV კვარტალი

-

შესრულების ინდიკატორები - მოხსენებისა და სტატიების სახით გამოქვეყნება

-

განხორციელების შუალედური მონიტორინგი - ფაკულტეტის სხდომები

-

საკვლევი თემის შედეგები - „ჩინეთის სამართლის სისტემის მოდერნიზაცია და ბოლო პერიოდის
გლობალური გამოწვევები“, ჩართული იყო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი, საბაკალავრო და
სამაგისტრო

პროგრამების

სტუდენტები,

წლის

განმავლობაში

კვარტალურად

საკვლევი

თემის

მნიშვნელოვანი ნაწილები გატანილ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო
კონფენერციებზე, ხოლო კვლევის ნაწილი გამოქვეყნდა შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალში
„ცხოვრება და კანონი“-ში.
კერძო სამართლის მიმართულება
აღწერა:
- კვლევის თემის დასახელება - „არასრულწლოვანთა კერძოსამართლებრივი უფლებები და მათი დაცვის
მექანიზმი“
- სამეცნიერო საქმიანობის ტიპი - თეორიული/აკადემიური
- ხელმძღვანელი - პროფ. რომან შენგელია
- მონაწილენი ასოცირებული პროფესორი - შალვა ქურდაძე
ასოცირებული პროფესორი ნიკოლოზ ფიცხელაური
ასოცირებული პროფესორი ლიკა საჯაია
ასოცირებული პროფესორი - თამარ ჩიტოშვილი
კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი - ირაკლი ტალიკაშვილი,
სამართლის საბაკალვრო პროგრამის სტუდენტი - თამარ ჯაჭვაძე.
მოსალოდნელი შედეგები - უკანასკნელ პერიოდში კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების ანალიზის
საფუძველზე არასრულწლოვანთა კერძოსამართლებრივი უფლებების დაცვის საშუალებების განსაზღვრა;
არასრულწლოვანთა კერძოსამართლებრივი უფლებების სისტემატიზაცია და მათი დაცვის საშუალებების
სრულყოფა. კვლევის შედეგები სტატიების სახით გამოქვეყნდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ
ჟურნალში „ცხოვრება და კანონი“-ში, შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებულში და ჟურნალ იურიდიულ მაცნეში, ასევე გატანილ იქნება
საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციებზე მოხსენებების სახით.
- ბიუჯეტი - თანადაფინანსებით.
-

განხორციელების გრაფიკი :
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N
1.
2.
3.
4.

საქმიანობა
არასრულწლოვანთა უფლებაუნარიანო-ბისა
და ქმედუნარიანობის ზოგადი საკითხები
ნაყოფის სამართლებრივი სტატუსი

შემსრულებელი
თ. ჩიტოშვილი
რ. შენგელია
შ. ქურდაძე
ლ. საჯაია

არასრულწლოვანთა პირადი უფლებები და
მათი დაცვა
არასრულწლოვანთა ქონებრივი უფლე-ბების
რეალიზაციის მექანიზმი

რ. შენგელია
შ. ქურდაძე
რ. შენგელია
ი. ტალიკაშვილი
თ. ჯაჭვაძე

ვადები
I კვარტალი
II კვარტალი
III კვარტალი
IV კვარტალი

-

შესრულების ინდიკატორები - მოხსენებისა და სტატიების სახით გამოქვეყნება

-

განხორციელების შუალედური მონიტორინგი - ფაკულტეტის სხდომები

-

საკვლევი თემის შედეგები „არასრულწლოვანთა კერძოსამართლებრივი უფლებები და მათი დაცვის
მექანიზმი“, ჩართული იყო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი, საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების სტუდენტები, წლის განმავლობაში კვარტალურად საკვლევი თემის მნიშვნელოვანი ნაწილები
გატანილ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო კონფენერციებზე, ხოლო
კვლევის ნაწილი გამოქვეყნდა შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამართლის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალში „ცხოვრება და კანონი“-ში.
დანართი: დასრულებული წლიური თემის ბეჭდური ვერსია.

პუბლიკაციები
ავტორი გვარი, სახელი; ნაშრომის სახელწოდება, (ჟურნალის, კრებულის დასახელება, N ) გამოქვეყნების
ადგილი, წელი, გვერდების რაოდენობა
მონოგრაფია/ კოლექტიური მონოგრაფია
1.

ნინო ხარიტონაშვილი.,,მესამე პირების საპროცესო სამართალში (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი)“,
გამომცემლობა ,,ბონა-კაუზა“; გვ. 362
2. შალვა ქურდაძე, ნინო ხუნაშვილი, გიორგი ქურდაძე. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი კაზუსებში 2020
წელი. გამომცემლობა : მერიდიანი
სტატია გამოქვეყნებული რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალში
1.

2.
3.
4.

5.
6.

გივი ლობჟანიძე - კიბერ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის პრობლემები და თანამედროვე ტერორიზმის
ზოგიერთი ტენდენცია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N1-2,
2020 წელი
ნინო ბოჭორიშვილი - იურისდიქციის ფარგლები ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის მიხედვით.
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N1-2, 2020 წელი
ნინო ხუნაშვილი - დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონის სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N3-4, 2020 წელი
გივი ლობჟანიძე, ვიქტორია ჩერევატიუკი - სუბორბიტალური ფრენის ორგანიზაციის პრობლემა
საერთაშორისო ავიაკოსმოსური ნავიგაციის სამართლის რეჟიმში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N3-4, 2020 წელი
ნინო ბოჭორიშვილი - საერთაშორისო რეგიონული და უნივერსალური სახელშეკრულებო ორგანოები და
საქართველო.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N3-4, 2020 წელი
დავით ლობჟანიძე - ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთაშორისო სისტემები . საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N3-4, 2020 წელი
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7.

თამარ ებრალიძე - საინტერესო ნაშრომი ბანდიტიზმზე

(ექსპერტის დასკვნა ზვიად ელიზბარაშვილის
დისერტაციაზე „სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ბანდიტიზმისათვის“) . საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N3-4, 2020 წელი
რეფერირებადი და რეცენზირებადი სართაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „იურიდიული მაცნე“
2020 წელი
1. ნინო ბოჭორიშვილი - „მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნამდე სამი წლიანი გამოსაცდელი ვადით
დანიშვნის პრობლემა და საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები“;
უზენაესი სასამართლოს ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, N 3 (67) 20
1. მარი ქუთათელაძე - თანასწორი და შეჯიბრებითი სამართალწარმოება, კონსტიტუციით გარანტირებული
უფლება.
2. ს. ჭელიძე, ა. ზურაბაული, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა და მისი აღსრულების პრობლემები
საქართველოში, ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, 2020, #3-4;
სტატია გამოქვეყნებული საზღვარგარეთის ჟურნალში
თამარ ჩიტოშვილი: სტანდარტული პირობები საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებებში და მისი პრაქტიკული
პრობლემები (საქართველოსკანონმდებლობის მიხედვით.;
Standart terms in the banking service contracts and its practical problems Caccording to the legistation of Georgia.
კენტუკის შტატი, აშშ. გამოქვეყნებულია ინგლისურენოვან ჟურნალში, ვებ-გვერდი: www.ijhssnet.com 2020 წლის
დეკემბერი. Interneational Journal of Humanities and Social Scienc (ISHSS) vol. 10, No. 12; December 2020.
სტატია გამოქვეყნებული ადგილობრივ სამეცნიერო შრომათა კრებულში
შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული
#10, 2020 წ.
1. გივი ლობჟანიძე - ძველი ჩინეთი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
2. ნინო ბოჭორიშვილი - საერთაშორისო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება
3. თამარ ებრალიძე - მექრთამეობის დელიქტები და დანაშაულის განვითარების სტადიები
4. დავით ლობჟანიძე - ადმისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის ძირითადი ნიშნები და ადგილობრივი
(მუნიციპალური) მმართველობის ცნება
სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებები
ღონისძიების სახელწოდება; ჩატარების ადგილი, თარიღი; კონფერენციის მონაწილის გვარი, სახელი,
როლი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა:
გივი ლობჟანიძე, ს. ჭელიძე
მე-10 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქ კიევი, მოხსენება:
სამართლებრივ და
პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია, როგორც მეცნიერება და როგორც სასწავლო დისციპლინა.
История политических и правовых учений как наука и как учебная дисциплина, Х Международная научнопрактическая конференция,« «Инновационное развитие правовой науки в условиях модернизации общества», Киев,
Украина, февраль, 2020
საგრანტო პროექტი
სამეცნიერო გრანტის დასახელება, სტატუსი, ხანგრძლივობა (წწ), დონორი ორგანიზაცია
ლიკა საჯაია
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI)
საგრანტო პროექტი "საპარლამენტო ზედამხედველობის შეფასება საქართველოში"
სტუდენტური სამეცნიერო ღონისძიებები

ღონისძიების/პროექტის/ ძირითადი სათაური, მიმართულება; ჩატარების ადგილი, თარიღი; მონაწილის
გვარის, სახელი, ხელმძღვანელი, ჯილდო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის (დიპლომი, სერტიფიკატი,
პრემია, სხვა) -არსებობის შემთხვევაში
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ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტთა XI სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია - 18 ივლისი 2020
გივი ლობჟანიძე (ხელმძღვანელი)
1. აბჟანდაძე ნინო - ლტოლვილთა სტატუსი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს
ნინო ბოჭორიშვილი (ხელმძღვანელი)
1. აბეწვაშვილი გიორგი - განათლების უფლება და პანდემიის პირობებში მიმდინარე დისტანციური სწავლება
2. ბედოშვილი დიანა - გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები
3. იაშვილი ანი - პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის უფლებების ისტორიული საფუძვლები
4. კაპანაძე სოფიკო - არასრულწლოვანთა მიმართ ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულირება
5. ფაჩულია შოთა - იურისდიქციის ფარგლები ევროპული სამართლის მიხედვით
6. ფოლადაშვილი ლევან - ხარვეზები საკუთრების უფლების შესახებ და მისი დაცვის გარანტიები სისხლის
სამართლის პროცესში (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის კვლევა)
7. ჭიტაძე ნუგზარი - არასაპატიმრო სასჯელთა შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი
რომან შენგელია (ხელმძღვანელი)
1. ზანგური ნათია - თანამემკვიდრეებს შორის სამკვიდრო ქონების განაწილების სამართლებრივი მექანიზმი
2. ლაღიძე ეკატერინე - ჩუქების გაუქმების საფუძვლები და მისი პროცესუალურ-სამართლებრივი პრობლემები
3. მეზურნიშვილი თამუნა - არბიტრაჟის განვიტარების პერსპექტივები საქართველოში.
4. სვანიძე ლაშა - კერძო ავტონომიის მნიშვნელობა სახელშეკრულებო ურთიერთბების დროს.
5. ტალახაძე გურამი - სასესხო ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირების სრულყოფის ამოცანები.
პროგრამის სამეცნიერო კომპონენტის ხელმძღვანელობა

ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი), სტუდენტთა რაოდენობა, ნაშრომის სათაურები;
სამაგისტრო ნაშრომები
გივი ლობჟანიძე
1. ბარნოვი გიორგი - არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის კრიმინოლოგიური დახასიათება
2. გვიანიძე მარიკა - კონფლიქტები საქართველოს ტერიტორიაზე, გენოციდის და ეთნოწმენდის პრობლემა
3. მასურაშვილი ნიკა - ტერორიზმის კრიმინოლოგიური დახასიათება
4. მაჩხანელი ნინო - სამართლიანობის აღდგენის პრობლემა - თანამედროვე საქართველოს გამოწვევა
5. ნასიბ კიზი აიდა - ქალთა დამნაშავეობის პრობლემის შედარებითი ანალიზი
6. ნებიერიძე გიორგი - კრიმინოლოგია და მოძღვრება დანაშაულობაზე
7. ჩხარტიშვილი ბაჩუკი - თანამედროვე ტექნოლოგიები და კიბერდანაშაული
8. ჯანდიერი ქეთევან - დანაშაულის კრიმინოლოგიური და ფსიქოლოგიური ტიპოლოგია
ვენედი ბენიძე
1. ბარნოვი ნინო - პროკურორი, როგორც სახელმწიფო ბრალმდებელი
2. გენებაშვილი ნინი - ჩხრეკისა და ამოღების პროცესუალური ასპექტები
3. გოგიტიძე თინა - სასჯელის მიზნები
4. ლომიაშვილი ლაშა - ბრალდებული სისხლის სამართლის პროცესში
5. ხიდირბეგიშვილი გიორგი - საგამოძიებო მოქმედები სისხლის სამართლის პროცესში
თამარ ებრალიძე
1. ალავიძე ია - აუცილებელი მოგერიება, როგორც მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი გარემოება
2. თეგეტაშვილი ნანუკა - განსაცდელში მიტოვება და დაუხმარებლობა
ნინო ბოჭორიშვილი
1. კაპანაძე სოფიკო - ოჯახური ძალადობა და ძალადობის მსხვერპლი არასრულწლოვნები
2. მერაბიშვილი დავითი - ირიბი ჩვენების გამოყენების წესი საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობით
3. ნინიძე შალვა - ტრეფიკინგი საერთაშორისო სამართლისა და ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით
4. ფაჩულია შოთა - იურისდიქციის ფარგლები ევროპული სამართლის მიხედვით
5. ჭიტაძე ნუგზარ - სასჯელების გამოყენების წესი საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობით
6. ხარაიშვილი გურამ - სიცოცხლისა და ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლებები
7. ხოხობაშვილი ბექა - კონსტიტუციით გარანტირებული დაცვის უფლება
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ნუგზარ თევდორაძე
1. მაკარაძე სალომე - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ქრთამის აღებისათვის
2. მიქაძე ბაჩანა - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ბანდიტიზმისათვის
3. პეტრიაშვილი თენგიზი - კრიმინალისტკური ტექნიკის როლი და მნიშვნელობა დანაშაულის გახსნის საქმეში
4. ხუბუნაია ალექსანდრე - დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება
5. ჯღუთაშვილი მარიამ - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ნარკოტიკული საშუალების, მისი
ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი
ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვისათვის
ნიკოლოზ ფიცხელაური
1. კობაური მარიამ - საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
საკითხები
2. კოჭლაშვილი ნოდარ - სასამართლოს განსჯადი სამოქალაქო საქმეები
3. მურუსიძე ანა - საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
საკითხები
4. ფარცვანია თამრიკო - სასამართლო მედიაცია და საკანონმდებლო რეგულირების თავისებურებანი
5. ჭანკვეტაძე სოფიკო - არბიტრაჟის მნიშვნელობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
რომან შენგელია
1. დუმბაძე ქეთევან - შვილად აყვანისა და შვილობილობის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი
2. ლასხიშვილი თამარ - ქონებრივი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება
3. ლაღიძე ეკატერინე - ჩუქების სამართლებრივი პრობლემები
4. მაისურაძე ლევან - ნასყიდობის ხელშეკრულება
5. სვანიძე ლაშა - სახელშეკრულებო თავისუფლების შეზღუდვა სამოქალაქო კანონმდებლობის მიხედვით
6. ტალახაძე გურამი - საცალო სესხისა და საბანკო კრედიტის სამართლებრივი რეგულირების სრულყოფის
პრობლემები
საბაკალავრო ნაშრომები
გივი ლობჟანიძე
1. ბექაური ბაქარი - ლტოლვილთა და დევნილთა სამართალი
2. ბუზალაძე ნანა - არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის კრიმინოლოგიური დახასიათება
3. ბუჭყურაშვილი ანნა - დანაშაულობასთან ბრძოლის ზოგადი დახასიათება
4. გაჩეჩილაძე საბა - კონფლიქტები საქართველოს ტერიტორიაზე, გენოციდის და ეთნოწმენდის პრობლემა
5. კაციტაძე ნინო - საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სამართლის თანაფარდობა
6. მაისურაძე შოთა - სახელმწიფოსა და საზოგადოების როლი დანაშაულობათა პრევენციის საქმეში
7. ნონიაშვილი ზურაბ - დამნაშავეობის მიზეზების კლასიფიკაცია და კრიმინოგენური ფაქტორების ანალიზი
8. ოდიშვილი ნოდარ - ძალადობრივი დანაშაულობების შედარებითი ანალიზი
9. ყავლაშვილი ალექსანდრე - ტერორიზმის გავრცელების შედარებითი ანალიზი
10. წიქარიშვილი გიორგი - კრიმინოლოგია და მოძღვრება დანაშაულობაზე
გიორგი ხუნაშვილი
1. სიხარულიძე სოფიკო - ადმინისტრაციულ-სამართლებივი აქტის გაუქმების სახეები და მათი სამართლებრივი
ბუნება
დავით ლობჟანიძე
1. აგუმავა გოგა - სახელმწიფო ხელისუფლების ლეგიტიმურობა
2. გორაძე გოგიტა - მოსამართლის როლი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში
3. დოთიაშვილი გიორგი - სიცოცხლის უფლება და მისი დაცვის თავისებურებები
4. ზამთრეული გაგა - ეკოლოგიის პრობლემა სამართლებრივ ჭრილში
5. ნემსაძე ბექა - სამართალი და სამართლიანობა
ვენედი ბენიძე
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აბჟანდაძე ნინო - დაპატიმრება, როგორც აღკვეთის ღონისძიების ყველაზე მკაცრი სახე
კასრაძე გიორგი - პროკურატურის სისტემა და მისი როლი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში
ჩიტაური გიორგი - ბრალდებული სისხლის სამართლის პროცესში
ხორბალაძე სოლომონ - აღკვეთის ღონისძიებები სისხლის სამართლის პროცესში
ჯანაშია ვერიკო - ფარული საგამოძიებო მოქმედებები
ვალერი ლომუაშვილი
1. ბერძენიშვილი ნინო - ნაადრევი ქორწინება საქართველოსა და აზერბაიჯანში
2. ბერძნიშვილი ეთერი - ქალები და ფემინიზმი დიდ ბრიტანეთსა და საქართველოში, შედარებითი ანალიზი
3. გიგუაშვილი მარიამი - ბრალდებულის უფლების დარღვევა დაკავების დროს
4. მაისურაძე თამთა - ევროსაბჭოს როლი საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით
5. მუმლაძე ლია - ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის როლი და მნიშვნელობა საქართველოში
6. ნასყიდაშვილი ანი - ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმები საქართველოში
7. სიხარულიძე მამუკა - სიკვდილით დასჯის გაუქმება საქართველოსა და ევროსაბჭოს ქვეყნებში
8. ქიტესაშვილი მარიამი - ევროკონვენციის მნიშვნელობა საქართველოს სასამართლოების გადაწყვეტილებების
დასაბუთებისას
თამარ ებრალიძე
1. ბრეგვაძე გიორგი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განზრახ მკვლელობისათვის უეცარი,
ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში
2. გოქაძე თამარ - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა თაღლითობისათვის
3. მაზანაშვილი გიორგი - უმოქმედობის პრობლემა სისხლის სამართალში
4. შუბითიძე თეა - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა წამებისათვის
5. წვერავა ანა - საპატიებელი უკიდურესი აუცილებლობა ქართულ სისხლის სამართალში
მარი ქუთათელაძე
1. გაბელაია ნინო - განრიდება, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი
2. კვარაცხელია ნია - არასრულწლოვნის უფლებები
3. ოკმელაშვილი მიხეილი - სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმები
ნინო ბოჭორიშვილი
1. ბედოშვილი დიანა - გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები
2. კაპანაძე ანი - სიცოცხლისა და ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლებები
3. ლაჩაშვილი ნუკი - ექსტრადიციის დასაშვებობა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
პრეცედენტული სამართლითა და ეროვნული კანონდებლობით
4. მახათაძე სალომე - ქორწინების უფლება, დედათა და ბავშვთა უფლებები
5. ოძელაშვილი ანი - ღირსების შემლახავი მოპყრობა - წამება
6. პირველი მარიკა - ოჯახში ძალადობა - არასრულწოლოვანთა ჯალადობის ჭრილში
7. სოლოღაშვილი გიორგი - ოჯახში ძალადობა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები
8. ფოლადაშვილი ლევან - ექსტრადიციის უფლება და პროცედურების თვისებურებანი
9. ყურფარაშვილი ნინო - ქორწინების უფლება
10. შენგელია ეკა - სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება სისხლის სამართალში
ნუგზარ თევდორაძე
1. გამხიტაშვილი გიორგი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა მითვისებისა და გაფლანგვისათვის
2. დავითელაშვილი დავითი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა პროვო-კაციისათვის
3. კარბელაშვილი მარიამი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განზრახ მკვლელობისათვის
დამამძიმებელ გარემოებაში
4. ნადაშვილი ანა - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განზრახ მკვლელობისათვის უეცარი, ძლიერი
სულიერი აღელვების მდგომარეობაში
5. შანშიაშვილი ქეთევანი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა მკვლელობისათვის მსხვერპლის
თხოვნით
6. ხიჯაკაძე სოფიო - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა კიბერდანაშაულისათვის
7. ჯანიაშვილი გიორგი - ტრასოლოგიის არსი და მნიშვნელობა სისხლისსამართალწარმოებაში
1.
2.
3.
4.
5.
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ნიკოლოზ ფიცხელაური
1. ახობაძე ნანა - საარბიტრაჟო წარმოება როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდი
2. ბელთაძე ლევანი - სასამართლოს განსჯადი სამოქალაქო საქმეები
3. კილაძე მარიამ - საარბიტრაჟო შეთანხმება და მისი მნიშვნელობა დავის ალტერნატიული გადაწყვეტისას
4. მუქათარიძე სალომე - მხარეები სამოქალაქო პროცესში
5. ნოზაძე დათო - სასამართლო მედიაცია
რომან შენგელია
1. არსენიძე ქეთევან - ანდერძისმიერი მემკვიდრეობის სამართლებრივი ასპექტები
2. მეზურნიშვილი თამუნა - საერთო სასამართლოების როლი საარბიტრაჟო პროცესში
3. ნადირაძე ანა - ოჯახის წევრთა ქონებრივ-სამართლებრივი ურთიერთობები
4. სმირნოვა თინათინ - კანონისმიერი მემკვიდრეობის სამართლებრივი ასპექტები
5. შარაშიძე მარიამი - ქორწინების პოზიტიური და ნეტაგიური პირობები
6. ჯაჭვაძე თამარი - მედიაცია და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
7. ჯიქია თორნიკე - განქორწინება და ქორწინების ბათილობა
სარედაქტორო საქმიანობა

რედაქტორის გვარი, სახელი; ნაშრომის ავტორი, სათაური, გამოქვეყნების ადგილი, წელი.
სამეცნიერო შრომათა კრებულის/ჟურნალის რედაქტორობა
გივი ლობჟანიძე - მთავარი რედაქტორი ჟურნალის „ცხოვრება და კანონი“
რომან შენგელია
1. საქართველოს კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „კრიმინოლოგი“;
2. საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „იურისტი“
3. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“
4. გთუნის „სამეცნიერო შრომათა კრებული“
გივი ლობჟანიძე
1. ჟურნალი „იურიდიული მაცნე“ - ს რედკოლეგიის წევრი.
2.

კიევის საავიაციო უნივერიტეტის ჟურნალი „მაცნე“ -ს რეკოლეგიის წევრი
სარეცენზიო საქმიანობა

რეცენზენტის გვარი, სახელი; ნაშრომის ავტორი, სათაური, გამოქვეყნების ადგილი, წელი.
სერგო ჭელიძე
რეცენზია სადისერტაციო ნაშრომზე: ირ. ნადარეიშვილი, „სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების სპეციფიკა და
მტკიცებულებათა სტანდარტის სამართლებრივი ანალიზი“.
სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა

სამეცნიერო საზოგადოების სახელწოდება - წევრის გვარი, სახელი, სხვა მონაცემები
გივი ლობჟანიძე - საერთაშორისო ინფორმატიზაციის აკადემიის წევრი.
გივი ლობჟანიძე - საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი - აკადემიკოსი
რომან შენგელია - ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
რომან შენგელია-კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
რომან შენგელია - იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
ნინო ბოჭორიშვილი - სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა
სახელი, გვარი, სხვა მონაცემები; თანამშრომლობის ობიექტი/ობიექტები; ფორმები, მიმართულებები,
აქტივობები (თავისუფალი აღწერა);
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1.

ალსტერის უნივერსიტეტი ქართველ პროფესორს მასპინძლობდა - 9 მარტი 2020. გურამ თავართქილაძის
სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
ვალერი ლომუაშვილი
ERASMUS+ გაცვლითი პროექტის ფარგლებში, გაცვლითი პროფესორის
სტატუსით, ალსტერის უნივერსიტეტში (გაერთიანებული სამეფო) იმყოფებოდა. ალსტერის უნივერსიტეტის
სამართლის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სწავლების საფეხურის სტუდენტებთან
ჩატარებული სალექციო კურსის სახელწოდება იყო „სავაჭრო სამართალი“.
ტრენინგები, სემინარები და სხვა

მონაწილის გვარი, სახელი;
ტრენინგის/სემინარის სახელწოდება, ორგანიზატორის დასახელება/სტატუსი. ჩატარების ადგილი, თარიღი;
1. ნინო ბოჭორიშვილი
ტრენინგი თემაზე „ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო გარანტიები და ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებათა ანალიზი“; საქართველოს იურისტთა უმაღლესი სკოლა, 2020 წელი
ტრენინგი თემაზე - სააკრედიტაციო თვითშეფასების პროცესის განხორციელება და პროგრამის შიდა ხარისხის
უზრუნველყოფა; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2020 წლის ნოემბერი.
2. ნინო ხუნაშვილი
ტრენინგი თემაზე - სწავლა-სწავლების შერეული ჰიბრიდული მეთოდები საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი. ტრეინინგის ადგილი კოსტავას 77. ტრენერი ნინო
ხოლუაშვილი.
ტრენინგი თემაზე - ადვოკატთა ასოციაციის პროფესიული ეთიკის ტრეინინგი. ტრეინინგის ადგილი ადვოკატთა
ასოციაცია
ტრენინგი თემაზე - არასრულწლოვანთა საქმეებზე მართლმსაჯულების განხორციელების თავისებურებანი.
ტრეინინგის ადგილი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
ტრენინგი თემაზე - დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის საკითხებზე ადვოკატთა ასოციაციის მიერ
ორგანიზებული ტრეინინგი
3. ლიკა საჯაია
ორი ტრენინგი პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებისათვის :
ტრენინგი თემაზე - კანონპროექტის დასაბუთების სტანდარტი (განმარტებითი ბარათი და რეგულირების
ზეგვალენის შეფასების ანგარიში)
ტრენინგი თემაზე - კომიტეტების წლიური ანგარიში და სამოქმედო გეგმა: არსებული პრაქტიკა და გამოწვევები
4. ნინო ხარიტონაშვილი
ტრენინგი თემაზე - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი/ILO - ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში;
2020
ტრენინგი თემაზე - „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ და ედვარდსის მედიაციის აკადემიის
ერთობლივი პროგრამის კურსის გავლა თემაზე: „საბაზისო კურსი მედიაციაში.“;2020
ტრენინგი თემაზე - მომხმარებელთა უფლებები და სახელშეკრულებო სამართალში არსებული გამოწვევები,
ორგანიზაცია ,,ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის.2020
სალექციო კურსის (სახელმძღვანელოს პროექტი) მომზადება
ავტორი, დასახელება, გვერდების რაოდენობა;
ლიკა საჯაია
1. ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში
2. პერსონალური მონაცემების დაცვა კერძო და საჯარო სექტორში
3. სოციალური მედიის სამართალი
ნინო ხარიტონაშვილი
1. შედარებითი სამოქალაქო პროცესი, გვ.200 ავტორი
2. სანოტარო სამართალი გვ.200 ავტორი
სხვა აქტივობები
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გივი ლობჟანიძე
1. ჟურნალი „იურიდიული მაცნე“ - ს რედკოლეგიის წევრი
2. კიევის საავიაციო უნივერიტეტის ჟურნალი „მაცნე“ -ს რეკოლეგიის წევრი
3. საერთაშორისო ინფორმატიზაციის აკადემიის წევრი.
4. საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი - აკადემიკოსი
რომან შენგელია
1. საქართველოს კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „კრიმინოლოგი“;
2. საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „იურისტი“
3. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ გთუნის „სამეცნიერო შრომათა
კრებული“
4. ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
5. კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
6.
იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
ლიკა საჯაია
შემდეგი კვლევების ხელმძღვანელობა:
1. საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საქმიანობის შეფასება
https://transparency.ge/ge/post/sakartvelos-parlamentis-2019-clis-sakmianobis-shepaseba
2. საქართველოს პარლამენტის ღიაობა და გამჭვირვალობა: მიღწევები და გამოწვევები (2015-2020)
https://transparency.ge/ge/post/sakartvelos-parlamentis-giaoba-da-gamchvirvaloba-migcevebi-dagamocvevebi-2015-2020
3. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობა გენდერული თანასწორობის მიმართულებით
https://transparency.ge/ge/post/mecxre-mocvevis-parlamentis-sakmianoba-genderuli-tanascorobis-mimartulebit
ნინო ხარიტონაშვილი
1. ადვოკატთა ასოციაციის წევრი
2. ორგანიზაცია,,ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“ წევრი.

სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო -კვლევითი
საქმიანობის შეფასება
უნივერსიტეტის სამეცნიერო

საქმიანობის შეფასების სისტემა წარმოადგენს უნივერსიტეტის შიდა

ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მექანიზმს, რომელიც განვითარებაზე ორიენტირებული, უწყვეტი
შეფასების პროცესია და ეფუძნება PDCA ციკლს. სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შედეგების
ანალიზსა და შეფასებას, ხოლო მათ საფუძველზე გადაწყვეტილებების მიღებას შემდგომი გაუმჯობესებისათვის.
შეფასება (ხდება წელიწადში ერთხელ) დაფუძნებულია როდენობრივ და ხარისხობრივ ინდიკატორებზე,
რაც განხორციელდა ფაკულტეტის მიერ შექმნილი და რექტორის მიერ დამტკიცებული კომისიის მიერ,
უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების პროცესი მოიცავს შემდეგ საფეხურებს/კომპონენტებს:
ცხრილი N1
N
1.

კომპონენტი
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება (რაოდენობრივი,
ხარისხობრივი );

2.

პროგრამული მიმართულების/ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება;

3.

უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კომპლექსური შეფასება;

4.

შეფასების შედეგები და მათზე რეაგირება.
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პერსონალის მართვის პოლიტიკა განსაზღვრავს აკადემიური პერსონალის ზღვრულ დატვირთვას,
რომლის თანახმად

მისი

ვალდებულებაა სამუშაო დროის 20% დაუთმოს სამეცნიერო კვლევებს, რაც

შეადგენს წელიწადში 360 საათს (კვირაში 8 საათს), ამასთან სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგები
უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ დატვირთვას.
აკადემიური პერსონალის 2020 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა შეფასდა რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი ინდიკატორებისა და კრიტერიუმების საფუძველზე. (იხ. დანართი 1. ფორმა N11)
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა ფასდება შემდეგი (პირობითი) ქულების
საფუძველზე, რომლის მაქსიმალური რაოდენობაა 150 ქულა (მათ შორის რაოდენობრივი ინდიკატორებით
100 ქულა, ხარისხობრივი ინდიკატორებით 50 ქულა);
შეფასების

დაწყებამდე

აკადემიური

პერსონალის

მიერ

მომზადდა

სამეცნიერო

საქმიანობის

თვითშეფასების ანგარიში (იხ. დანართი 2, ფორმა N7), რომელიც მოიცავს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
შეფასების

კომპონენტებს.

აკადემიური

პერსონალის

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

ორივე

-

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ასპექტების საბოლოო შეფასება ხდება მათი ჯამის (150 პირობითი ქულა)
საფუძველზე; შეფასების შედეგი შეიძლება იყოს: „ძალიან კარგი“„ კარგი“, „დამაკმაყოფილებელი“, ან
„არადამაკმაყოფილებელი“ .
უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების თანახმად:
1) იმ

შემთხვევაში

თუ

აკადემიური

„არადამაკმაყოფილებელი“,

პერსონალის

შესაბამისი

სამეცნიერო-კვლევითი

ფაკულტეტი/ფაკულტეტი

პირთან

საქმიანობის
ერთად

შედეგია

განიხილავს

აღნიშნულის მიზეზებსა და სახავს გაუმჯობესების გზებს;
2) იმ

შემთხვევაში

თუ

აკადემიური

პერსონალის

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

შედეგია

„არადამაკმაყოფილებელი“ ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში, ფაკულტეტის საბჭო ფაკულტეტის
წარდგინებით

განიხილავს

აკადემიური

პერსონალის

წევრის

აკადემიურ

თანამდებობასთან

შესაბამისობის საკითხს.
ამდენად, რაოდენობრივი ინდიკატორების თანახმად
სამეცნიერო საქმიანობის მაჩვენებლები შემდეგნირია:

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის

A. რაოდენობრივი ინდიკატორები
დიაგრამა 1.

აფილირებული აკადემიური პერსონალი
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დიაგრამა 2.
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B. ხარისხობრივი ინდიკატორები
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დიაგრამა 4.
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ამდენად,
1.

დიაგრამიდან N1. ჩანს, რომ ფაკულტეტის 11 აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო
საქმიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები 6 შემთხვევაში აღემატება კრიტერიუმებით განსაზღვრულ
მაქსიმალურ ქულას (100), ხოლო 5 შემთხვევაში ოდნავ ჩამორჩება სამიზნე ნიშნულს. აღნიშნული 5
შემთხვევა

უმეტესად

ახალგაზრდა

პერსონალის

მონაცემებია.

აკადემიური

პერსონალის

ინდივიდუალური წლიური თვითშეფასების ანგარიშ(ებ)ის თანახმად, ირკვევა, რომ ამ კატეგორიის
პერსონალი, როგორც წესი აკმაყოფილებს ვალდებულებას სამუშაო დროის 20% დაუთმოს სამეცნიერო
კვლევებს, რაც შეადგენს წელიწადში 360 საათს (კვირაში 8 საათს), ამასთან მათი სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის შედეგები შეესაბამება აღნიშნულ დატვირთვას. რაც შეეხება შედარებით დაბალ (პირობით)
ქულებს, ისინი გამოწვეულია

ზოგიერთი კრიტერიუმების დაუკმაყოფილებლობით, როგორებიცაა:

სტატია გამოქვეყნებული იმპაქტ-ფაქტორიან

ჟურნალში; სამეცნიერო-პოპულარული ნაშრომის ან

სახელმძღვანელოს პუბლიკაცია; ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში)
მონაწილეობა:

ადგილობრივი

და/ან

საერთაშორისო

სტუდენტური

სამეცნიერო

კონფერენციის

ხელმძღვანელობა; სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელობა; სტუდენტთა აკადემიური
პუბლიკაციების ხელმძღვანელობა; სარედაქტორო/სარეცენზიო საქმიანობა; სამეცნიერო საზოგადოების
წევრობა.
2.

დიაგრამიდან N2 ჩანს, რომ ფაკულტეტის 3 არააფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო
საქმიანობის

რაოდენობრივი

მაჩვენებლები

სამივე

შემთხვევაში

აღემატება

კრიტერიუმებით

განსაზღვრულ მაქსიმალურ ქულას (100).
3.

დიაგრამებიდან N3-N4 ჩანს, რომ 11 აფილირებული და 3 არააფილირებული აკადემიური პერსონალის
მიერ

ხარისხობრივი შეფასებისთვის

განსაზღვრული

კრიტერიუმები

5

შემთხვევაში

თითქმის

დაკმაყოფილებულია და პირობით 50 ქულას მცირედ ჩამოუვარდება, ხოლო 9 შემთხვევაში თითქმის 10ჯერ და მეტად ნაკლებია სამიზნე ნიშნულზე. დაბალი (პირობით) ქულები, ძირითადად გამოწვეულია
ისეთი

კრიტერიუმების

დაუკმაყოფილებლობით,

როგორებიცაა:

უნივერსიტეტის

სახელით

შესრულებული ნაშრომების რედაქტირება (Peer reviewed); კვლევის საკითხი ფართოდ მიმოხილვა, რაც
ასახავს საკითხის შესწავლილობის ასპექტებს; ნაშრომის სტრუქტურირება.
4.

სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინდიკატორებით
შეფასების პირობითი ქულების ჯამი შემდეგნაირად ნაწილდება:
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აკადემიური პერსონალის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინდიკატორებით შეფასების პირობითი
ქულების ჯამი
დიაგრამა 5.

სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების პირობითი ქულების ჯამი

2
6

2

4

600 >

400-500

140-250

70-95

შეფასების შედეგი
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორივე -რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი ასპექტების საბოლოო შეფასება ხდება მათი ჯამის (მაქსიმალური 150 ქულა) საფუძველზე;

კრიტერიუმი

შედეგი

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 85 %-ი და მეტი

„ძალიან კარგი“

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 75%-იდან 85%-მდე

„ კარგი“

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 60%-იდან -75% მდე

„დამაკმაყოფილებელი“

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 60%-ზე ნაკლები

„არადამაკმაყოფილებელი“

ამდენად, აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის საბოლოო შეფასების შედეგები
შემდეგია:
დიაგრამა 6.
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აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება
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0

0

დასკვნა, რეკომენდაციები
ძლიერი მხარეები
სამართლის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა წარიმართება უნივერსიტეტისა და
ფაკულტეტის სამეცნიერო საქმიანობის გეგმის საფუძველზე, რაც თანხვედრაშია უნივერსიტეტის მისიითა
და

სტრატეგიული

მნიშვნელოვნად
მნიშვნელოვან

გეგმით

მიიჩნევს

განსაზღვრულ

განათლებისა

ძალისხმევას

და

და

ცდილობს

მიზნებსა

და

ამოცანებთან.

სამართლის

მეცნიერების

ერთიანობას,

ამ

სამეცნიერო

საქმიანობის

წარმატებული

ფაკულტეტი

მიმართულებით

ეწევა

კულტურის

ჩამოყალიბებას. აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები გაერთიანებულნი არიან და წვლილი შეაქვთ
სხვადასხვა სამეცნიერო საზოგადოებების, ასოციაციების, კავშირების საქმიანობაში. ფაკულტეტზე სრულად
გაზიარებულია უნივერსიტეტის ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ

მისი სამეცნიერო საქმიანობა,

უპირველეს ყოვლისა, უნდა ემსახურებოდეს სტუდენტთა ინტერესებს და ამ პრინციპით განისაზღვრა
კვლევის პრიორიტეტ(ებ)ი.
ფაკულტეტმა 2020 წლის

სამეცნიერო საქმიანობა წარმართა როგორც პროფესორ-მასწავლებელთა

ინდივიდუალურ აქტივობებზე და სამეცნიერო ინტერესებზე ორიენტირებით, ისე

პროგრამული

მიმართულებების წლიური სამეცნიერო თემების დამუშავების პრინციპით, რომელშიც ჩართულია
აკადემიური პერსონალის ფართო შემადგენლობა და სტუდენტები. წლიური სამეცნიერო თემების
პრიორიტეტები განისაზღვრება ფაკულტეტის/პროგრამული მიმართულებების

მიერ,

იგეგმება გთუნის

საგანმანათლებლო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად და ემსახურება მათ განვითარებას,
რადგან მიღებული შედეგები გამოიყენება საგანმანათლო პროცესში. რაც დეტალურად არის აღწერილი
ცხრილში N1.
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალს გათავისებული აქვს ანგარიშვალდებულების მნიშვნელობა და
დროულად წარმოადგენს წლიურ თვითშეფასების ანგარიშს, პასუხისმგებლობით მოეკიდა უნივერსიტეტის
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სახელით შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების ხარისხობრივ შეფასებას, მ.შ. ანტიპლაგიატის პროგრამით
ნაშრომების გადამოწმებას, რაც 2020 სასწავლო წელს პირველად განხორციელდა
ამდენად, სამართლის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის სახეები, მიმართულებები,
პროდუქტულობა, ხარისხი სრულად შეესაბამება უნივერსიტეტის სასწავლო უნივერსიტეტი სტატუსს
ამასთან, გამოიკვეთა გასაუმჯობესებელი მხარეებიც, კერძოდ:
გასაუმჯობესებელი მხარეები
1) უნდა გაიზარდოს იმპაქტ-ფაქტორიან

ჟურნალში გამოქვეყნებათა რაოდენობა, რისთვისაც საჭიროა

აკადემიური პერსონალის როგორც მოტივაციის, ისე აღნიშნული მიმართულებით ცნობიერების
ამაღლების ღონისძიებების გატარება.
2) აკადემიური პერსონალის მიერ

აქტიურად უნდა იქნეს გამოყენებული საერთაშორისო სამეცნიერო

ბაზები, რაც უნივერსიტეტის ძალისხმევით ხელმისაწვდომია.
3) უნდა გაღრმავდეს
გაფართოვდეს

საერთაშორისო თანამშრომლობა არსებულ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და

პარტნიორთა

ქსელი,

რაც

უზრუნველყოფს

სამეცნიერო

კონფერენციების

მეტი

ინტენსივობით ჩატარებას, მ.შ. სხვადასხვა ონ-ლაინ პლატფორმის გამოყენებით, ერთობლივ სამეცნიერო
კვლევებს, ერთობლივი მონოგრაფიების მომზადებას და სხვა.
4) უნდა გაიზარდოს დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტებზე მუშაობის მოტივაცია
5) სასურველია საერთაშორისო ტრენინგებში, სემინარებში და პროფესიული განვითარების სხვა და სხვა
ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღოს აკადემიური პერსონალის მეტმა წარმომადგენელმა.
შესაძლებლობები
ფაკულტეტის სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების შესაძლებლობად, რაც ამჟამად მის სუსტ მხარეებს
წარმოადგენს, გამოიკვეთა შემდეგი:
1) აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციისა და პოტენციალის გათვალისწინებით, უნდა მომზადდეს
თანამედროვე სახელმძღვანელოები;
2) აკადემიური

პერსონალის

კალიფიკაციისა

და

პოტენციალის

გათვალისწინებით,

სასურველია

მომზადდეს სამეცნიერო-პოპულარული ნაშრომები, რაც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის როლის ზრდას
საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებაში;
3) 2020 წელს, ისევე, როგორც წინა წლებში ფაკულტეტზე არ შემუშავებულა სტუდენტური სამეცნიერო
პროექტ(ებ)ი, დაბალია მათი მონაწილეობა საერთაშორისო ტრენინგებში, სემინარებში და პროფესიული
განვითარების სხვა სახის ღონისძიებაში, უმნიშვნელოა მაგისტრანტთა მიერ ელმძრვანელთან ერთად
მომზადებული სტატიების რაოდენობა. შესაბამისად, საჭიროა ფაკულტეტმა მეტი ძალისხმევა გასწიოს
სტუდენტთა მოტივირებისა და სამეცნიერო საქმიანობაში მეტი ჩართულობისთვის.
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2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე 2020 წელს
განხორციელებული სამეცნიერო აქტივობები
ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას ახორციელებს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო
პროგრამის (ხელმძღვანელი - მამუკა თორია) , ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის (ხელმძღვანელი - სოფიკო
თევდორაძე), ჟურნალისტიკის

საბაკალავრო პროგრამის (ხელმძღვანელი - მარინე ვეკუა), ფსიქოლოგიის

საბაკალავრო პროგრამის (ხელმძღვანელი - ნონა ახალაშვილი), საბანკო საქმის სამაგისტრო პროგრამის
(ხელმძღვანელი - ამირან თავართქილაძე), საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის
(ხელმძღვანელი - მამუკა თორია) და მასობრივი კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის (ხელმძღვანელი - მარინე
ვეკუა) აკადემიური პერსონალი, კერძოდ:
პროფესორი (აფილირებული)

პროფესორი (არააფილირებული)

1.

მათიაშვილი გიორგი

1.

ალადაშვილი ბესიკი

2.

უკლება მაია

2.

ახალაშვილი ნონა

3.

ალადაშვილი გელა

3.

კვარაცხელია ნიკო

4.

ბაგრატიონი ნოდარ

4.

კუტალაძე გურამი

5.

დიაკონიძე ინგა

5.

შუბითიძე ვაჟა

6.

ჩაგელიშვილი ლალი

ასოც.პროფესორი (არააფილირებული)

7.

ჩაგელიშვილი კობა

1.

კბილაძე დავითი

8.

თევდორაძე სოფიკო

2.

თორია მამუკა

9.

თავართქილაძე სიმონ

3.

დალაქიშვილი რუსუდანი

10. ჟვანია თალიკო

4.

ტაბატაძე ლაშა

11. ხუჭუა ვაჟა

5.

კოჭლამაზაშვილი ლელა

12. ვეკუა მარინე

6.

კუტუბიძე ლაურა

13. ფოფხაძე ნუგზარი
ასოც. პროფესორი (აფილირებული)
1.

ვეკუა დავითი

2.

კალანდარიშვილი დავით.

3.

გეთაშვილი ტასო

4.

კალანდარიშვილი მილდრედი

5.

კვეზერელი–კოპაძე მაია

6.

ფანცულაია თამარი

7.

ჯანგებაშვილი ლია

8.

გოგიჩაშვილი ნანა
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სამეცნიერო აქტივობები
პუბლიკაციები
მონოგრაფია

სტატია გამოქვეყნებული
რეფერირებად,
რეცენზირებად
ჟურნალში
სტატია გამოქვეყნებული
ადგილობრივ სამეცნიერო
შრომათა კრებულში

სახელმძღვანელო

ცხრილი N2
ავტორი გვარი, სახელი; ნაშრომის სახელწოდება, (ჟურნალის, კრებულის დასახელება,
N ) გამოქვეყნების ადგილი, წელი, გვერდების რაოდენობა
1.

ლაურა ლუტუბიძე. ნიკო ნიკოლაძე, „სომხურ-ქართული ურთიერთობანი 18931898 წლებში“ (გამოსაცემად მოამზადა, წინათქმა და კომენტარები დაურთო
დ.ჩიკვილაძემ), თბილისი, 1920; 172 გვ. - რედაქტორი
2. ლაშა ტაბატაძე. ,,საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო მომსახურების
ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ფორმირების სტრატეგია“, თბილისი, 2020 წელი,
130გვ. ISBN 978-9941-26-642-3
3. მარინა ვეკუა. მოგონებების აკიდო, თბილისი, 2020, 104 გვ.
1. მარინე ვეკუა - Marshal McLuen's Phenomenon, amstud.journal, TSU, 2020, 8 p.
2. ამირან თავართქილაძე - „გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში საქართველოს
პოზიციონირების პირველი მცდელობა“. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული
ჟურნალი#9„ გლობალიზაცია და ბიზნესი“, 2020 წელი, გვ. 207-217
1. მ.უკლება -„პანდემია, ტურიზმი და ადგილობრივი საზოგადოების ცხოვრების
ხარისხი“,
გურამ
თავართქილაძის
სახელობის
თბილისის
სასწავლო
უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, N11, 2020
2. თ, ჟვანია , ა. კობიაშვილი , „ელექტრონული სწავლება – თანამედროვე მსოფლიოს
გამოწვევა, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული #10, თბილისი, 2020, გვ 44-81;
3. თ. ჟვანია , გ. დარჩიაშვილი , „ალგებრული მონაცემთა ტიპების გამოყენება
მოდელის დიზაინისთვის“ , აბრეშუმის გზის მე-15 დისტანციური საერთაშორისო
კონფერენციის შრომათა კრებული, Silk Road – 2020, ISBN: ISBN 978-9941-8-2892-8,
გვ.158-161;
4. თ. ჟვანია , შ. კაპანაძე, „ინფორმაციული უსაფრთხოების ასპექტები ღრუბლოვან
გარემოში“, აბრეშუმის გზის მე-15 დისტანციური საერთაშორისო კონფერენციის
შრომათა კრებული, Silk Road – 2020, ISBN: ISBN 978-9941-8-2892-8, გვ.158-161;გვ. 172175
5. ლაურა კუტუბიძე - „დროს გასწრებული ევროპელი” მეცხრამეტე საუკუნიდან (ნიკო
ნიკოლაძე და ევროპა)“, XX საუკუნის ხელოვნება - ევროპა და ქართული კულტურა,
ტომი X, გამომცემლობა "კენტავრი", თბ., 2020, გვ. 264-275
6. მამუკა თორია - Innovative Methods of Personnel Management, The New Economist, #4(59),
2020, Vol. 15,Issue 3„ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი
საერთაშორისო
ხელშეკრულება
და
მისი
პოლიტიკურ
ეკონომიკური
ასპექტები“გურამ
თავართქილაძის
სახელობის
თბილისის
სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული # 9,2020 წელი
7. ს.თავართქილაძე-„საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის და გერმანიის
საერთაშორისო
-ფოთის
ხელშეკრულება”
ცხოვრება
და
კანონი“
# 1-2(49-50) ,2020 წელი გვ.29-48
8. ლაშა ტაბატაძე
▪
Перспективы мировой экономики во время пандемии ,,COVID-19”, თბილისი, 2020
წელი, 9 გვ. http://www.neweconomist.com.ge/
▪
Innovative Methods of Personnel Management, The New Economist, #4(59), 2020, Vol.
15,Issue 3
ლალი ჩაგელიშვილი
1. ბიზნეს პროცესების და ოპერაციათა მართვა;
2. ოპერაციული მენეჯმენტი
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ნიკო კვარაცხელია
4. კულტურული ტურიზმი (სეუ. ელ წიგნი. 401 გვ.)
3. გიდის ხელოვნება ( სეუ. ელ წიგნი. 231 გვ.)
მაია უკლება
1.
ტურიზმის ხარისხის მართვა (მომზადებულია დასაბეჭდად)
სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებები
ღონისძიების სახელწოდება; ჩატარების ადგილი, თარიღი; კონფერენციის მონაწილის გვარი, სახელი, როლი
(კონფერენცია, სამეცნიერო სემინარი, საჯარო ლექცია, ვორქშოფი, გამოფენა, ფესტივალი, მეცნიერის ხსოვნის
საღამო, სამეცნიერო-თემატური კვირეული« ტრენინგი და ა.შ.)
ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სასწავლო ლაბორეტორიების: სასწავლო ინკუბატორის ‘’გთ კონსალტინგის’’,’’ გთ თრეველის’’ და კლუბი ‘’რეპორტიორის’’ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები ;
კონფერენციები
1. რეგიონული ონ ლაინ კონფერენცია -‘’COVID-19 და გლობალური პრობლემები ‘’- 26.06.2020
2.

სტუდენტური ვებინარი- მსოფლიო პანდემია და საქართველოს ეკონომიკა; 23.12.2020

ტრენინგები
1. ტრენინგი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის თანამედროვე მენეჯმენტი - ცვლილებების მართვა - ტრენერი ლალი
ჩაგელიშვილი; 04.11.2020
2.

თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები; გტრენერი რუსუდან დალაქიშვილი; 28.10.2020

3.

ტრენინგი სტუდენტებისათვის-‘’თანამედროვე მენეჯმენტი -ცვლილებების მართვა’’ -11.11.2020;

საჯარო ლექცია „ციფრული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველო“ - სპიკერი ამირან თავართქილაძე; 05.11
2020
მრგვალი მაგიდა
5. ტურიზმის სფეროს განვითარების პერსპექტივები საქართველოში’’; სპიკერი - ნინა კეკელიძე, დოქტორი,
4.

ტურისტული კომპანია - „DiscoverGeorgia“-ს დამფუძნებელი/დირექტორი, საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის
(GTA) - ტურიზმის საგანმანათლებლო კომიტეტის ხელმძღვანელი; 13.10.2020
6.

„ ტურიზმის სფეროს განვითარების პერსპექტივები საქართველოში’’ -სპიკერი, საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაციის, კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს ხელმძღვანელი გიორგი ბრეგვაძე;
15.11.2020

„ COVID-19 და ახალი გამოწვევები ბიზნესისათვის“სპიკერი - კომპანია’’ სმარტერი’’-ს თანადამფუძნებელი
დიმიტრი აბულაძე; 12.10.2020
საჯარო ლექციები
8. „აშშ 2020-ს არჩევნები“ სპიკერი - თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორ, პროფესორი ვასილ
კაჭარავა, საქართველოს კონსული აშშ-ში (საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი აშშ-ში ,
კანადასა და მექსიკაში 1994-2002 წწ.); 12.05.2020
9. აუტიზმის სპექტრის აშლილობა და სოციალური ადაპტაცია, ი.ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების
ცენტრის ქცევითი თერაპევტი, ფსიქოლოგიის მაგისტრი; 2020, ნოემბერი
10. ტოლერანტულობის ანთროპოლოგიური, აქსიოლოგიური, პრაქსიოლოგიური და ფსიქოლოგიური კონტექსტი ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიისაკადემიური
დოქტორი ლანა სულხანიშვილი, - განვითარების საერთაშორისო ცენტრის ფსიქოკონსულტანტი,
WAPP,IAPP,EFCPP - ლალი ბრაგვაძე; 2020 დეკემბერი
ვირტუალური ვიზიტი
11. საქართველოს საზოგადოებრივი (სსმ) მაუწყებლის ნიუსრუმში (Newsroom); 2020 წლის ოქტომბერი
სტუდენტური კონკურსები
12. სტუდენტური ფოტოკონკურსი „ZOOM თბილისი- 2020“, 2020 წლის დეკემბერი
7.
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1.

ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა:
მონაწილის გვარი სახელი, კონფერენციაში მონაწილეობის სტატუსი (წამყვანი, მომხსენებელი და მონაწილე,
მხოლოდ მონაწილე, სექციის ხელმძღვანელი, სხვა)
ლალი ჩაგელიშვილი - პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო ინტერნეტ
კონფერენცია -‘’თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური პრობლემები’’ -თემა: ‘’პანდემია და რეგიონის სოციალურეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური საკითხები’’; თბ. 26.12.2020 (http://pgie.tsu.ge)

2. ნიკა კვარაცხელია ▪
საქართველოს ღვინის ტურიზმით დაკავებული უცხოელები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ISC SEU
2020 III სტატიათა კრებული 7 გვ.
▪
ხის საკულტო ნაგებობები დასავლეთ საქართველოში, როგორც საჩვენებელი ობიექტი ტურიზმში. საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის XIII საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები, 2020 გვ.9
▪
შიდა
ტურიზმის
ეკონომიკური
განვითარების
თავისებურებები
საქართველოში.
თსუ.მე-V
საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციის „გლობალიზაციისგამოწვევებიეკონომიკასადაბიზნესში“ შრომების
კრებული. 6 ნოემბ. 2020გვ.212-221
3. ლაურა კუტუბიძე
სტუდენტთა რესპუბლიკური კონფერენციის - „კულტურის და ხელოვნების საკითხების გაშუქება მედიაში“
(11.12.2020, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ხელმძღვანელი.
4. გელა ალადაშვილი
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გაუმჯობესების გზები თსუ, აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 115-ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული თბილისი, 2020
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა:
ნიკა კვარაცხელია
Niko Kvaratskhelia, Nino Damenia. Some aspects of Green Tourism management in Georgia strategic imperatives of Modern
management .V International Scientific and Practical Conference / Kyiv / April 23-24, 2020, S. 33-ISBN 978-966-926-325-1)
2. მაია უკლება
პანდემია, ტურიზმის და ადგილობრივი საზოგადოების ცხოვრების ხარისხის კონფერენცია თემაზე „ Covid -19 and
problems of Tourism” , SANGU, 2020, 25 May (Webinar)
3. თალიკო ჟვანია
15th International Silk Road Virtual Conference, October 09-10, 2020 Tbilisi, Georgia
დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტი
ლაშა ტაბატაძე
2019-2021 ცირკულარული ეკონომიკის საგრანტო პროექტის მკვლევარი - Cost Action - Implementing Nature Based
Solutions for Creating a Resourceful Circular City, CA17133; Belgium, Brussels.
ლაურა კუტუბიძე
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო: „კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამა“/ „ორიენტირი“ - კულტურისა და ხელოვნების სფეროში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის ხელშეწყობა. შემსრულებელი
სიმონ თავართქილაძე
ევროკავშირის ერასმუს პლიუსის ჟან მონეს მოდულის (620916-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-MODULE) ფარგლებში,
ტრეინერი- "ევროპეიზაცია და დემოკრატიზაცია: საქართველო და ევროკავშირი“ -შემსრულებელი
სტუდენტური სამეცნიერო ღონისძიებები
ღონისძიების/პროექტის/ ძირითადი სათაური, მიმართულება; ჩატარების ადგილი, თარიღი; მონაწილის
გვარის, სახელი, ხელმძღვანელი, ჯილდო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის (დიპლომი, სერტიფიკატი,
პრემია, სხვა) -არსებობის შემთხვევაში
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ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტთა XI სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია - 26 ივლისი 2020
ლალი ჩაგელიშვილი
1. მარიამ რინკიაშვილი - კახეთის რეგიონის ეკონომიკური ასპრქტები COVID -19 ის პირობებში;
2. გოგა კონსტანტინიდი - გლობალიზაცია და რეგიონის განვითარების თავისებურებები;
3. კობა ჩაგელიშვილი 4. ბეჯან კაჭახიძე - იმოქმედა თუ არა COVID 19 მა საწვავის ფასზე.
5. ვუგარ ასადოვი - ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გავლენა საქმის ელექტრონურ წარმოებაზე
6. ლაურა კუტუბიძე
7. თორნიკე ნასყიდაშვილი- „რადიო "თავისუფლების" ქართული რედაქციის მულტიმედია პლატფორმა“
მარინე ვეკუა
1. ანა გუგუშვილი - ინტერვიუ, როგორც მეთოდი: მარსელ პრუსტის კლასიკა და თანამედროვე გამოწვევები;
2. თამარ ტოჩილაშვილი - ფოტო მასობრივი კომუნიკაციის სივრცეში, როგორც დამოუკიდებელი კონტენტი
3. ია გრიგალაშვილი - ფეიკ ნიუსი, დიფამაცია, დეზინფორმაცია - თანამედროვე მედიის გავლენის ინსტრუმენტები
4. ელენე ჩაკვეტაძე - პრეზიდენტის გვერდი სოციალურ ქსელში- საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ახალი ველი
5. დავით დოლიძე - ჟურნალ „Forbs“-ის ქართული რედაქცია
ამირან თავართქილაძე
1. გოგრიჭიანი - კორონა ვირუსი - ახალი გამოწვევა
2. ბერულავა
3. მინესაშვილი -დარგები რომრომლებსაც COVID-19 ექნება გავლენა
მარინა ვეკუა
1. დავით დოლიძე - მედია და გლობალიზაცია (ჟურნალ „ფორბსის“ ქართული რედაქციის მაგალითზე)
პროგრამის სამეცნიერო კომპონენტის ხელმძღვანელობა
ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი), სტუდენტთა რაოდენობა, ნაშრომის სათაურები;
სამაგისტრო ნაშრომები
გელა ალადაშვილი
1. ღვინერია გიგა „მესამე სამყაროს“ ქვეყნების სავაჭრო კავშირები
2. ზურაბ შანშიაშვილი ქართული პროდუქტის პოპულარობის ზრდის ტენდენციები საერთაშორისო ბაზრებზე
3. ჩხეიძე ნუცა საქონლით საგარეო ვაჭრობის დინამიკა და პერსპექტივები
4. სიმონ მაისურაძე საქართველოს ღვინის კომპანიების საექსპორტო სტრატეგიები
ლალი ჩაგელიშვილი
1. ბაჩანა გამეზარდაშვილი - კომპანიის კონკურენტუნარიანობის მართვა საერთაშორისო კომპანიებში 2. მარიამ მამსიკიშვილი -კომპანიის საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის მიზნით მმართველური გადაწყვეტილების
ფორმირება.
3. გიორგი წურწუმია - კომპანიის წინსვლის პროგრამის შემუშავება კონკრეტული ფირმის მაგალითზე
კობა ჩაგელიშვილი
1. ლია ლომსაძე - ქვეყნის იმიჯის მართვა და საერთაშორისო საინვესტიციო ნაკადები’;
2. ოთარ ქაშაკაშვილი - გლობალური ბიზნესი ეკონომიკური ინტეგრაციის პირობებში: თავისებურებები და
შედარებითი უპირატესობა.
მარინა ვეკუა
1. დავით დოლიძე -ჟურნალ „Forbs“-ის ქართული რედაქცია
საბაკალავრო ნაშრომები
სიმონ თავართქილაძე
1. კაკუტაშვილი ქეთევანი საწარმოს საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობაში კონტრაქტების სავალუტო-ფინანსური
ასპექტები და მისი მართვა
2. მუმლაძე ნინო კორპორაციების ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებანი და მათი ადაპტაცია ქართულ
ბაზარზე
3. მახმუდოვა როზა
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4.
5.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ენერგეტიკაში და მათი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე
ახალკაცი მარიამი ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის მიმდინარე საექსპორტო მაჩვენებლების
დინამიკა საქართველოს რეგიონალურ ჭრილში (რეგიონების მიხედვით)
მამუკა თორია
1. გიორგი ბიბილური, პერსონალის შერჩევა და დაქირავება ორგანიზაციაში(კონკრეტული ორგანიზაციის
მაგალითზე);
2. ბესიკ ლონდარიძე, კორპორაციული მართვის ინსტრუმენტები და მათი შედეგები;
ლაურა კუტუბიძე
1. ანა ჭოლარია, „ჟურნალისტური თხრობის ფორმები ქართულენოვან ონლაინ-სივრცეში: ლონგრიდი, საავტორო
სვეტი“
2. თორნიკე ნასყიდაშვილი, რადიო „თავისუფლების“ ქართული რედაქციის მულტიმედია პლატფორმა
მარინა ვეკუა
1. ანა გუგუშვილი -ინტერვიუ, როგორც მეთოდი: მარსელ პრუსტის კლასიკა და თანამედროვე გამოწვევები
2. თამარ ტოჩილაშვილი ფოტო მასობრივი კომუნიკაციის სივრცეში, როგორც დამოუკიდებელი კონტენტი
3. ია გრიგალაშვილი-ფეიკ ნიუსი, დიფამაცია, დეზინფორმაცია - თანამედროვე მედიის გავლენის ინსტრუმენტები
4. ელენე ჩაკვეტაძე-პრეზიდენტის გვერდი სოციალურ ქსელში- საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ახალი ველი
სარედაქტორო საქმიანობა
რედაქტორის გვარი, სახელი; ნაშრომის ავტორი, სათაური, გამოქვეყნების ადგილი, წელი.
მაია უკლება
1. გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებულის მთავარი
რედაქტორის მოადგილე
ლალი ჩაგელიშვილი 1. გთუნის სამეცნიერო შრომათა კრებულის რედკოლეგიის წევრი;
2. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის. ,,ახალი ეკონომისტი’’
- სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
3. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკნომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებულის, სამეცნიეროსაორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;
თალიკო ჟვანია
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი
ამირან თავართქილაძე
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულისარედაქციო საბჭოს წევრი
მარინე ვეკუა
გთუნი შრომათა კრებული, სარედაქციო საბჭოს წევრი
ინგა დიაკონიძე
გთუნი-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული, გთუნი, თბილისი, 2020, სარედაქციო საბჭოს წევრი, კრებულის ინგლისური
ნაწილის რედაქტირება
სარეცენზიო საქმიანობა
რეცენზენტის გვარი, სახელი; ნაშრომის ავტორი, სათაური, გამოქვეყნების ადგილი,
წელი.
მონოგრაფიის
რეცენზირება

სამეცნიერო
საზოგადოების წევრობა

ლაურა კუტუბიძე
ნიკო ნიკოლაძე, „სომხურ-ქართული ურთიერთობანი 1893-1898 წლებში“ (გამოსაცემად
მოამზადა, წინათქმა და კომენტარები დაურთო დ.ჩიკვილაძემ), თბილისი, 1920; 172 გვ.
- რედაქტორი
სამეცნიერო საზოგადოების სახელწოდება- წევრის გვარი, სახელი, სხვა მონაცემები
მაია უკლება
1. საქართველოს
ალექსანდრე
საზოგადოების წევრი;

ჯავახიშვილის

სახელობის

გეოგრაფიული
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AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) მუდმივი წევრი;
ლალი ჩაგელიშვილი
1. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; აკადემიკოსი;
2. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი
3. საქართველოს მეცნიერ-ეკონომისტთა საზოგადოების წევრი
4. თავისუფალი ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი (ასოციაცია)- გამგეობის წევრი;
5. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ს ბიზნესის, სამართლისა და სოცალური
მეცნიერებების ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის წევრი
6. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი -სადისერტაციო საბჭოს წევრი
2.

ინგა დიაკონიძე
1. Multilingual Association of Georgia
2. Imperial English Academy, UK -დიდი ბრიტანეთის ენის აკადემიის აღმასრულებელი კიმიტეტის
წევრი და ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

ლაურა კუტუბიძე
1. შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
სადისერტაციო საბჭოს წევრი, სწავლული მდივანი.
საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა

უნივერსიტეტის

სახელი, გვარი, სხვა მონაცემები; თანამშრომლობის ობიექტი/ობიექტები; ფორმები, მიმართულებები, აქტივობები
(თავისუფალი აღწერა);
მაია უკლება
1. AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) მუდმივი წევრი 2016 წლიდან;
2. „ოვიდიუსის“ უნივერსიტეტის (კონსტანტა, რუმინეთი) ჟურნალის „ეკონომიკურ მეცნიერებათა სერია“
სამეცნიერო საბჭოს წევრი
ლალი ჩაგელიშვილი
1. საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,, China‐USA Business Review –აშშ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
2. საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,,Economics World’’ –აშშ - სარედაქციო
კოლეგიის წევრი;
3. საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,, Chines Business Review –აშშ სარედაქციო კოლეგიის წევრი
მარინე ვეკუა
Institute d’Etudes Europeennes et Internationales de Reims, France (IEEI), წევრი
ტრენინგები, სემინარები
მონაწილის გვარი, სახელი;
და სხვა
ტრენინგის/სემინარის სახელწოდება, ორგანიზატორის დასახელება/სტატუსი.
ჩატარების ადგილი, თარიღი;
საერთაშორისო
ამირან თავართქილაძე
ტრენინგებში,
1.
პორტუს უნივერსიტეტი(პორტუგალია) პორტუს ბიზნეს სკოლა, მასტერ კლასი
სემინარებში და
2.
USAID WMTR II: ცირკულარული ეკონომიკის საფუძვლები“12-13 მარტი 2020
პროფესიული
3.
„NVAO training in Quality Assurance and Enhancement USAID WMTR II“ - პროგრამა 2განვითარების სხვა სახის
3 სექტემბერი 2020
ღონისძიებებში
ინგა დიაკონიძე
1.
ვებინარი: External Quality Assurance in Emergency Situations ორგანიზებულია ევროპის
მონაწილეობა
უნივერსიტეტების ასოციაციის მიერ (European University Association). 10-13 ნოემბერი,
2020
2.
ვებინარი: Flexible higher education: implications for QA”, ორგანიზებულია ევროპის
უნივერსიტეტების ასოციაციის მიერ (European University Association). 9 ნოემბერი,
2020
3.
ელსევიერის ვებინარი: Strengthening Research Capabilities Remotely. 25 ივნისი, 2020.
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სკოპუსის ვებინარი: Participation in panel discussion on the reward system for researchers
– 2 ივლისი, 2020
5.
ელსევიერის ვებინარი: Open science and the reward system: how can they be aligned? 3
ივლისი, 2020
სალექციო კურსის (სახელმძღვანელოს პროექტი) მომზადება
ავტორი, დასახელება, გვერდების რაოდენობა;
4.

ლალი ჩაგელიშვილი
1. კვლევის თანამედროვე მეთოდები - 120 გვ.
ამირან თავართქილაძე
1. გეოეკონომიკა „მესიჯური კონსპექტები“ ( სალექციო კურსი) 149 გვერდი(ელ ვერსია)
2. „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკური ტრანზაქცია“ ( სალექციო კურსი) 131 გვერდი(ელ ვერსია)
3. „ბიზნესის წარმოება ევროკავშირში“ (სალექციო კურსი) 174 გვერდი(ელ ვერსია)
ლაურა კუტუბიძე
1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები
2. რეკლამა მედიაში
3. სტრატეგიული კომუნიკაციები
მარინე ვეკუა
1. ჟურნალისტიკის საფუძვლები
2. ინტერვიუს ტექნიკა
3. ანალიტიკური ჟურნალისტიკა
კულტურა მედიაში
სხვა აქტივობები
ლალი ჩაგელიშვილი
დოქტორანტების ხელმძღვანელობა
1. ვალერი შიოშვილი - ,,თავისუფალი ეკონომიკური ზონების განვითარების თავისებურებანი და პერსპექტივები
საქართველოში’’; თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2. იმედო ჯაში - ,,ტურისტული პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობები და მისი სოციალურ-ეკონომიკური
შედეგები კახეთის რეგიონში.“ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
1. ბიზესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი;
2. On line პრაქტიკის ხელმძღვანელი/მენტორი
ამირან თავართქილაძე
1. პანელური დისკუსია თემაზე ახალიკორონავირუსის (COVID -19) მეორე ტალღა: გლობალური კონტექსტი და

საქართველო სსოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები

2.

მომხსენებელი, თემა: საქართველოს საგარეო ვაჭრობა პანდემიის პირობებში ( 2020 წლის 9 თვის შედეგები)
30.10.2020
On line პრქტიკის მენტორი
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ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის აკადემიური
პერსონალის სამეცნიერო -კვლევითი საქმიანობის შეფასება
უნივერსიტეტის სამეცნიერო

საქმიანობის შეფასების სისტემა წარმოადგენს უნივერსიტეტის შიდა

ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მექანიზმს, რომელიც განვითარებაზე ორიენტირებული, უწყვეტი
შეფასების პროცესია და ეფუძნება PDCA ციკლს. სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შედეგების
ანალიზსა და შეფასებას, ხოლო მათ საფუძველზე გადაწყვეტილებების მიღებას შემდგომი გაუმჯობესებისათვის.
შეფასება (ხდება წელიწადში ერთხელ) დაფუძნებულია როდენობრივ და ხარისხობრივ ინდიკატორებზე,
რაც განხორციელდა ფაკულტეტის მიერ შექმნილი და რექტორის მიერ დამტკიცებული კომისიის მიერ,
უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების პროცესი მოიცავს შემდეგ საფეხურებს/კომპონენტებს:
ცხრილი N1
N

კომპონენტი

1.

აკადემიური

პერსონალის

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

შეფასება

(რაოდენობრივი,

ხარისხობრივი );
2.

პროგრამული მიმართულების/ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება;

3.

უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კომპლექსური შეფასება;

4.

შეფასების შედეგები და მათზე რეაგირება.

პერსონალის მართვის პოლიტიკა განსაზღვრავს აკადემიური პერსონალის ზღვრულ დატვირთვას,
რომლის თანახმად

მისი

ვალდებულებაა სამუშაო დროის 20% დაუთმოს სამეცნიერო კვლევებს, რაც

შეადგენს წელიწადში 360 საათს (კვირაში 8 საათს), ამასთან სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგები
უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ დატვირთვას.
აკადემიური პერსონალის 2020 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა შეფასდა რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი ინდიკატორებისა და კრიტერიუმების საფუძველზე. (იხ. დანართი 1. ფორმა N11)
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა ფასდება შემდეგი (პირობითი) ქულების
საფუძველზე, რომლის მაქსიმალური რაოდენობაა 150 ქულა (მათ შორის რაოდენობრივი ინდიკატორებით
100 ქულა, ხარისხობრივი ინდიკატორებით 50 ქულა);
შეფასების

დაწყებამდე

აკადემიური

პერსონალის

მიერ

მომზადდა

სამეცნიერო

საქმიანობის

თვითშეფასების ანგარიში (იხ. დანართი 2, ფორმა N7), რომელიც მოიცავს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
შეფასების

კომპონენტებს.

აკადემიური

პერსონალის

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

ორივე

-

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ასპექტების საბოლოო შეფასება ხდება მათი ჯამის (150 პირობითი ქულა)
საფუძველზე; შეფასების შედეგი შეიძლება იყოს: „ძალიან კარგი“„ კარგი“, „დამაკმაყოფილებელი“, ან
„არადამაკმაყოფილებელი“ .
უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების თანახმად:
1) იმ

შემთხვევაში

თუ

აკადემიური

პერსონალის

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

შედეგია

„არადამაკმაყოფილებელი“, შესაბამისი ფაკულტეტი/პროგრამული მიმართულება პირთან ერთად
განიხილავს აღნიშნულის მიზეზებსა და სახავს გაუმჯობესების გზებს;
2) იმ

შემთხვევაში

თუ

აკადემიური

პერსონალის

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

შედეგია

„არადამაკმაყოფილებელი“ ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში, ფაკულტეტის საბჭო ფაკულტეტის
წარდგინებით

განიხილავს

აკადემიური

პერსონალის

წევრის

აკადემიურ

თანამდებობასთან

შესაბამისობის საკითხს.
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ამდენად, რაოდენობრივი ინდიკატორების თანახმად
სამეცნიერო საქმიანობის მაჩვენებლები შემდეგნირია:

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის

A. რაოდენობრივი ინდიკატორები
დიაგრამა 7.

აფილირებული აკადემიური პერსონალი
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დიაგრამა 8.

არააფილირებული აკადემიური პერსონალი
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B. ხარისხობრივი ინდიკატორები
დიაგრამა 9.

აფილირებული აკადემიური პერსონალი
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დიაგრამა 10.

არააფილირებული აკადემიური პერსონალი
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ამდენად,
1.

დიაგრამიდან N7. ჩანს, რომ ფაკულტეტის 20 აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო
საქმიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები 14 შემთხვევაში აღემატება კრიტერიუმებით განსაზღვრულ
მაქსიმალურ ქულას (100), ხოლო 4 შემთხვევაში ოდნავ ჩამორჩება სამიზნე ნიშნულს, ხოლო 2 შმთხვევა

31

განიხილება როგორც არადამაკმაყოფილებელი. აღნიშნული 4 შემთხვევა, ისევე როგორც სამართლის
ფაკულტეტის შემთხვევაში, უმეტესად ახალგაზრდა პერსონალის მონაცემებია. აკადემიური პერსონალის
ინდივიდუალური წლიური თვითშეფასების ანგარიშ(ებ)ის თანახმად, ირკვევა, რომ ამ კატეგორიის
პერსონალი, როგორც წესი აკმაყოფილებს ვალდებულებას სამუშაო დროის 20% დაუთმოს სამეცნიერო
კვლევებს, რაც შეადგენს წელიწადში 360 საათს (კვირაში 8 საათს), ამასთან მათი სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის შედეგები შეესაბამება აღნიშნულ დატვირთვას. რაც შეეხება შედარებით დაბალ (პირობით)
ქულებს, ისინი გამოწვეულია

ზოგიერთი კრიტერიუმების დაუკმაყოფილებლობით, როგორებიცაა:

სტატია გამოქვეყნებული იმპაქტ-ფაქტორიან
სახელმძღვანელოს პუბლიკაცია;
კონფერენციის

ჟურნალში; სამეცნიერო-პოპულარული ნაშრომის ან

ადგილობრივი და/ან საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო

ხელმძღვანელობა;

სტუდენტური

სამეცნიერო

პროექტების

ხელმძღვანელობა;

სარედაქტორო/სარეცენზიო საქმიანობა; სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა, რაც მათი გამოცდილების
გამდიდრების კვალობაზე გამოსწორებადი ხარვეზია.
2.

ამავე დიაგრამიდან ასევე ჩანს, რომ აფილირებული 2 აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი
საქმიანობა არადამაკმაყოფილებელია. მათ შორის ერთი შემთხვევა გამოწვეულია პერსონალის
ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით, ხოლო მეორე შემთხვევაში ფაკულტეტის დეკანს და პროგრამული
მიმართულების ხელმძღვანელებს ევალებათ პირთან ერთად განიხილოს აღნიშნულის მიზეზები და
დასახოს გაუმჯობესების გზები. აღსანიშნავია, რომ აკადემიური პერსონალის მხრიდან ეს სამეცნიერო
საქმინობის განუხორციელებლობის პირველი შემთხვევაა. უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების
თანახმად, იმ შემთხვევაში თუ აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგია
„არადამაკმაყოფილებელი“ ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში, ფაკულტეტის საბჭო ფაკულტეტის
წარდგინებით

განიხილავს

აკადემიური

პერსონალის

წევრის

აკადემიურ

თანამდებობასთან

შესაბამისობის საკითხს.
3.

დიაგრამიდან N 8 ჩანს, რომ ფაკულტეტის 11 არააფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო
საქმიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები 5 შემთხვევაში აღემატება კრიტერიუმებით განსაზღვრულ
მაქსიმალურ ქულას (100), 2 შემთხვევაში მცირედ, ხოლო 4 შემთხვევაში-საგრძნობლად ჩამოუვარდება
სამიზნე ნიშნულს.

4.

დიაგრამებიდან N9-N10 ჩანს, რომ 20 აფილირებული და 11 (სულ 31) არააფილირებული აკადემიური
პერსონალიდან ხარისხობრივ შეფასებას დაექვემდებარა 17 პირი. აღნიშნულის მიზეზია თავად პროცესის
სიახლე (დაიწყო 2019-დან) და პერსონალის რაოდენობა.

აფილირებული პერსონალის შემთხვევაში 1

მონაცემი სრულად აკმაყოფილებს ხარისხობრივი შეფასებისთვის განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ( და
პირობით 50 ქულას), 2 შემთხვევა

მცირედ ჩამოუვარდება სამიზნე ნიშნულს, ხოლო დანარჩენ

შემთხვევებში ნაკლებია სამიზნე ნიშნულზე. დაბალი (პირობით) ქულები, ძირითადად გამოწვეულია
ისეთი

კრიტერიუმების

დაუკმაყოფილებლობით,

როგორებიცაა:

უნივერსიტეტის

სახელით

შესრულებული ნაშრომების რედაქტირება (Peer reviewed); კვლევის საკითხი ფართოდ მიმოხილვა, რაც
ასახავს საკითხის შესწავლილობის ასპექტებს; ნაშრომის სტრუქტურირება.
5.

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინდიკატორებით შეფასების
პირობითი ქულების ჯამი შემდეგნაირად ნაწილდება:
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აკადემიური პერსონალის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასების ჯამისპირობითი
ქულების ჯამი
დიაგრამა 11.

აკადემიური პერსონალის რაოდენობა
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შეფასების შედეგი
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორივე -რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი ასპექტების საბოლოო შეფასება ხდება მათი ჯამის (მაქსიმალური 150 ქულა) საფუძველზე;

კრიტერიუმი

შედეგი

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 85 %-ი და მეტი

„ძალიან კარგი“

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 75%-იდან 85%-მდე

„ კარგი“

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 60%-იდან -75% მდე

„დამაკმაყოფილებელი“

დაგროვილი მაქსიმალური ქულათა ჯამის 60%-ზე ნაკლები

„არადამაკმაყოფილებელი“

ამდენად, აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის საბოლოო შეფასების შედეგები
შემდეგია:
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დიაგრამა 12.

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება
9

8

8

7
6
5

4

4

3

3

2

2
1
0
ძალიან კარგი

კარგი

დამაკმაყოფილებელი

არადამაკმაყოფილებელი

დასკვნა, რეკომენდაციები
ძლიერი მხარეები
ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების

ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა

წარიმართება უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის

სამეცნიერო საქმიანობის გეგმის საფუძველზე, რაც

თანხვედრაშია უნივერსიტეტის მისიითა და სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრულ მიზნებსა და
ამოცანებთან. სამართლის ფაკულტეტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს განათლებისა და მეცნიერების ერთიანობას,
ამ მიმართულებით ეწევა მნიშვნელოვან ძალისხმევას და ცდილობს სამეცნიერო საქმიანობის წარმატებული
კულტურის ჩამოყალიბებას. აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები გაერთიანებულნი არიან და
წვლილი შეაქვთ სხვადასხვა სამეცნიერო საზოგადოებების, ასოციაციების, კავშირების საქმიანობაში.
ფაკულტეტზე სრულად გაზიარებულია უნივერსიტეტის ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ

მისი

სამეცნიერო საქმიანობა, უპირველეს ყოვლისა, უნდა ემსახურებოდეს სტუდენტთა ინტერესებს და ამ
პრინციპით განისაზღვრა კვლევის პრიორიტეტ(ებ)ი.
ფაკულტეტმა 2020 წლის

სამეცნიერო საქმიანობა წარმართა როგორც პროფესორ-მასწავლებელთა

ინდივიდუალურ აქტივობებზე და სამეცნიერო ინტერესებზე ორიენტირებით, ისე

პროგრამული

მიმართულებების წლიური სამეცნიერო თემების დამუშავების პრინციპით, რომელშიც ჩართულია
აკადემიური პერსონალის ფართო შემადგენლობა და სტუდენტები. წლიური სამეცნიერო თემების
პრიორიტეტები განისაზღვრება ფაკულტეტის/პროგრამული მიმართულებების მიერ,

იგეგმება გთუნის

საგანმანათლებლო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად და ემსახურება მათ განვითარებას,
რადგან მიღებული შედეგები გამოიყენება საგანმანათლო პროცესში. რაც დეტალურად არის აღწერილი
ცხრილში N1.
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალს გათავისებული აქვს ანგარიშვალდებულების მნიშვნელობა და
დროულად წარმოადგენს წლიურ თვითშეფასების ანგარიშს, პასუხისმგებლობით მოეკიდა უნივერსიტეტის
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სახელით შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების ხარისხობრივ შეფასებას, მ.შ. ანტიპლაგიატის პროგრამით
ნაშრომების გადამოწმებას, რაც 2020 სასწავლო წელს პირველად განხორციელდა
ამდენად, ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის
სახეები, მიმართულებები, პროდუქტულობა, ხარისხი სრულად შეესაბამება უნივერსიტეტის სასწავლო
უნივერსიტეტი სტატუსს
ამასთან, გამოიკვეთა გასაუმჯობესებელი მხარეებიც, კერძოდ:
გასაუმჯობესებელი მხარეები
1) ფაკულტეტზე 2020 წელს არ მომზადებულა ე.წ. წლიური საფაკულტეტო სამეცნიერო თემა. აღნიშნულის
მიზეზე ობიექტურია, რადგან კოვიდ პანდემიის პირობებში და საგანმანათლებლო პროგრამების
სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოყენებითი ხასიათის წლიური საფაკულტეტო სამეცნიერო კვლევის
გდამუშავება, რაც სხვადასხვა სახის

პრაქტიკული ხასიათის კვლევასა და მის შედეგებთან არის

დაკავშირებული (საველე კვლევა, გამოკითხვა-ინტერვიურება და სხვა) ვერ განხორციელდებოდა.
შესაბამისად წლიური თემის მომზადება გადატანილ იქნა შემდეგი წლისთვის;
2) უნდა გაიზარდოს იმპაქტ-ფაქტორიან

ჟურნალში გამოქვეყნებათა რაოდენობა, რისთვისაც საჭიროა

აკადემიური პერსონალის როგორც მოტივაციის, ისე აღნიშნული მიმართულებით ცნობიერების
ამაღლების ღონისძიებების გატარება.
6) უნდა გაღრმავდეს
გაფართოვდეს

საერთაშორისო თანამშრომლობა არსებულ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და

პარტნიორთა

ქსელი,

რაც

უზრუნველყოფს

სამეცნიერო

კონფერენციების

მეტი

ინტენსივობით ჩატარებას, მ.შ. სხვადასხვა ონ-ლაინ პლატფორმის გამოყენებით, ერთობლივ სამეცნიერო
კვლევებს, ერთობლივი მონოგრაფიების მომზადებას და სხვა.
7) უნდა გაიზარდოს დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტებზე მუშაობის მოტივაცია
8) სასურველია საერთაშორისო ტრენინგებში, სემინარებში და პროფესიული განვითარების სხვა და სხვა
ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღოს აკადემიური პერსონალის მეტმა წარმომადგენელმა.
9) აკადემიური პერსონალის მიერ

აქტიურად უნდა იქნეს გამოყენებული საერთაშორისო სამეცნიერო

ბაზები, რაც უნივერსიტეტის ძალისხმევით ხელმისაწვდომია. საჭიროა პერსონალთან საინფორმაცი
ხასიათის სემინარების ჩატარება, სამეცნიერო ბაზებთან მუშაობის გააქტიურება და უნივერსიტეტთან
გაფორმებული ხელშეკრულების https://www.elsevier.com, (ScienceDirect www.sciencedirect.com, Scopus
www.scopus.com,

SciVal

www.scival.com,

Reaxys

www.reaxys.com)-

ის

მომხმარებლისათვის

ინსტრუქციების გაცნობა და სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნება.
შესაძლებლობები
ფაკულტეტის სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების შესაძლებლობად, რაც ამჟამად მის სუსტ
მხარეებს წარმოადგენს, გამოიკვეთა შემდეგი:
1)

ფაკულტეტმა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად უნდა იზრუნოს ეკონომიკურ აგენტებთან
ურთიერთობების დამყარებასა და გაღრმავებაზე, რათა

გაიზარდოს დაფინანსებულ სამეცნიერო

პროექტებში აკადემიური პერსონალის ჩართულობა.
2)

2020 წელს, მაგისტრანტთა მიერ დამოუკიდებლად ან ხელმძღვანელთან ერთად მომზადებული
სტატიების რაოდენობა. შესაბამისად, საჭიროა ფაკულტეტმა მეტი ძალისხმევა გასწიოს სტუდენტთა
მოტივირებისა და სამეცნიერო საქმიანობაში მეტი ჩართულობისთვის.

3)

აკადემიური

პერსონალის

კალიფიკაციისა

და

პოტენციალის

გათვალისწინებით,

სასურველია

მომზადდეს

სამეცნიერო-პოპულარული ნაშრომები, რაც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის როლის

ზრდას საზოგადოების განვითარებაში, ბიზნეს პროექტების მომზადების ხელშეწყობაში, სტარტ-აფების
განხორციელებაში და ა.შ. წვლილის შეტანას.
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4)

დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის აქტუალიზაცია.

შემაჯამებელი დასკვნები
აკადემიური პერსონალის თვითშფასების ანგარიშების, ფაკულტეტის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშების,
ფაკულტეტის მიერ შექმნილი კომისიების ანგარიშების საფუძველზე, ვასკვნით, რომ:
1.

მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელი მძიმე და გამოწვევებით სავსე აღმოჩნდა, გთუნიმ განახორციელა
საკმაოდ

მრავალფეროვანი

სამეცნიერო-კვლევითი

ცხრილებში N1, N2. ამასთან,

საქმიანობა,

რაც

დეტალურადაა

მოცემული

უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წელთან შედარებით ნაკლებია

პროდუქტულობის მაჩვენებელი, რაც ვფიქრობთ ობიექტური მიზეზებითაა განპირობებული.
2.

გთუნის ფაკულტეტების, ისევე როგორც აკადემიური პერსონალის კვლევის პრიორიტეტებში, ასახულია
სამართლის, ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების სფეროების გლობალური ტენდენციების
შესაბამისი სიახლეები, საკვანძო ცვლილებები და არსებული გამოწვევები. ამასთან, გთუნის სამეცნიერო
პროდუქცია ნაკლებადაა წარმოდგენილი რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალების საერთაშორისო
ნუსხებში,

რაც

ზოგადად

მთელი

საქართველოს

მეცნიერების

პრობლემაცაა.

ვფიქრობთ,

ამ

მიმართულებით უნივერსიტეტმა უნდა გააძლიეროს ძალისხმევა, მეტი მხარდაჭერა გაუწიოს აკადემიურ
პერსონალსდა სხვა., იზრუნოს მისი ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრებაზე თუ როგორ გაიზარდოს
იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში პუბლიკაციების რაოდენობა
3.

ვინაიდან უნივერსიტეტში 2020 წლიდან აღარ ფუნქციონირებენ კათედრები, რომლებიც წარმოადგენდნენ
სამეცნიერო საქმიანობის განმახირციელებელ ძირითად ერთეულებს, სასურველია უნივერსიტეტში
ჩამოყალიბდეს სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ხელს შეუწყობს სამეცნიერო კვლევის შედეგების
კომერციალიზაციას, სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების ეკონომიკური თვალსაზრისით მომგებიან
პროექტებად გარდაქმნას და სხვადასხვა სახით ინოვაციის წახალისებას.

4.

მეცნიერებისათვის განსაზღვრული (გაზრდილი) ბიუჯეტი 2020 წელს არ იქნა სათანადოდ ეფექტიანად
გამოყენებული, ვფიქრობთ, პანდემიის შემდგომ პერიოდში ეს ხარვეზი აღმოიფხვრება.

5.

მეცნიერების ხარისხის მართვის სისტემის სრულყოფისთვის, უნივერსიტეტმა შეიმუშავა სპეციფიკური,
გაზომვადი შედეგები/ინდიკატორები. ამასთან, აღნიშნული უნდა იქცეს მნიშვნელოვან პრიორიტეტად
და უნდა ეფუძნებოდეს მხარდაჭერისა და მუდმივი განვითარების ხელშეწყობის პრინციპებს. ხარისხის
გაუმჯობესების

უმთავრესი

წინაპირობა

კი

განათლების

აკადემიური

პერსონალის

უწყვეტი

პროფესიული განვითარებაა.
6.

მეტი ყურადღება უნდა გამახვილდეს, რომ შეფასების შედეგად გამოვლენილი სუსტი მხარეები
დაიძლიოს თანმიმდევრულად, ხოლო კარგი შედეგები წახალისდეს გარკვეული სქემის მიხედვით.
ამდენად, წინამდებარე ანგარიშისა და ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, გურამ
თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობა შეიძლება
დამაკმაყოფილებლად შეფასდეს.

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
ხარისხსის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პროფ. მაია უკლება
თბილისი, გთუნი
2021
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