გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო საქმიანობის წლიური
ანგარიში 2021

თბილისი

1.

სამართლის ფაკულტეტზე 2021 წელს განხორციელებული სამეცნიერო
აქტივობები

1.

სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/ წლიური თემა

აღწერა:
კვლევის თემის დასახელება - „შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების თანამედროვე
ტენდეციები“
- სამეცნიერო საქმიანობის ტიპი - თეორიული/აკადემიური
- ხელმძღვანელი - პროფესორი ვენედი ბენიძე, რომან შენგელია
- 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
ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიტოშვილი
ასოცირებული პროფესორი ლიკა საჯაია
სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი - ირაკლი ტალიკაშვილი
კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი - სალომე ბარდანაშვილი
სამართლის საბაკალვრო პროგრამის სტუდენტები - გიორგი აბეწვაშილი, თამარ ჯაჭვაძე
კვლევის მიზანი - საქართველოს შრომის კოდექსში 2020 წლის 26 სექტემბერს განხორციელებული
ცვლილებების საფუძველზე ჩამოყალიბებული შრომითსამართლებრივ ურთიერთობებში შრომის თანაბარი
პირობების უზრინველყოფის მექანიზმების, დისკრიმინაციის აკრძალვის ფარგლების,
სამუშაო დროის
რეჟიმის საათობრივი აღრიცხვის წესის, ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობების, კოლექტიური
შრომითი ურთიერთობების, პასუხისმგებლობის და დავის შესახებ დებულებების ახლებური გააზრება და
კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით განხორიელებული ცვლილებების პრაქტიკაში გამოყენების
ერთიანი მიდგომების შემუშავება, რაც განაპირობებს საკვლევი თემის აქტუალობას.
კვლევის ამოცანები:


საქართველოს შრომის კოდექსში 2020 წლის 26 სექტემბერს განხორციელებული ცვლილებების
ანალიზი.



შრომის კოდექსში ასახული შრომითი დისკრიმინაციისა და თანასწორობის უფლების დებულებების
საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის განხილვა.



სამუშაო დროის რეჟიმის საათობრივი აღრიცხვის წესის დადებითი და უარყიფითი ასპექტების
ანალიზი.



შრომითსამართლებრივ ურთიერთობებში ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობების თეორიული
დებულებების და პრაქტიკული მასალის დამუშავება.

 კვლევის შედეგების მეცნიერული ანალიზი, განზოგადება და შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება.
კვლევის შედეგები
კვლევის შედეგეს წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებული ადამიანის
შრომის უფლებების, ასოცირების ხელშეკრულებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე
საქართველოს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლიელების სამართლებრივი რეგულირება და

პრაქტიკული გამოყენება, 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 (ცხრილის
კვარტალურად

N

-

მონაწილეთა

მიერ

მოხსენებების

საქმიანობა

შემსრულებელი

ვადები

შრომითსამართლებრივ ურთიერთობებში
შრომის
თანაბარი
პირობების
უზრინველყოფის
მექანიზმების,
დისკრიმინაციის აკრძალვის ფარგლების
და სამუშაო დროის რეჟიმის საათობრივი
აღრიცხვის წესის კვლევა

პროფესორი გივი ლობჟანიძე
პროფესორი რომან შენგელია
ასოც. პროფ. დავით ლობჟანიძე
ასოც. პროფ. ნინო ბოჭორიშვილი
ასოც. პროფ. გიორგი ხუნაშვილი
სამართლის საბაკალვრო
პროგრამის სტუდენტები - გიორგი
აბეწვაშილი, თამარ ჯაჭვაძე

I
კვარტალი

ინდივიდუალური
შრომითი
ურთიერთობების, კოლექტიური შრომითი
ურთიერთობების, პასუხისმგებლობის და
დავის შესახებ დებულებების ახლებური
გააზრება

პროფესორი რომან შენგელია
ასოც. პროფ. თამარ ჩიტოშვილი
ასოც. პროფ. ლიკა საჯაია
კერძო სამართლის სამაგისტრო
პროგრამის სტუდენტი - სალომე
ბარდანაშვილი

II
კვარტალი

შრომის კოდექსით გათვალისწინებული
ნორმების
დარღვევის
შემთხვევაში
განსაზღვრული
სანქციები,
დისკრიმინაციის პრინციპის დარღვევა,
იძულებითი შრომა.

პროფესორი ვენედი ბენიძე
პროფესორი სერგო ჭელიძე
პროფესორი ედიშერ ფუტკარაძე
ასოც.პროფ. ნუგზარ თევდორაძე
სისხლის სამართლის სამაგისტრო
პროგრამის სტუდენტი - ირაკლი
ტალიკაშვილი
პროფესორი რომან შენგელია
ასოც. პროფ. თამარ ჩიტოშვილი
ასოც. პროფ. ლიკა საჯაია
პროფესორი ვენედი ბენიძე
პროფესორი გივი ლობჟანიძე
პროფესორი სერგო ჭელიძე
პროფესორი ედიშერ ფუტკარაძე
ასოც. პროფ. ნუგზარ თევდორაძე
ასოც. პროფ. ნინო ბოჭორიშვილი

III
კვარტალი

კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით
განხორიელებული
ცვლილებების
პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით კვლევის
შედეგები და რეკომენდაციები

-

სახით)

გაკეთდა

შენიშვნა

IV
კვარტალი

შესრულების ინდიკატორები - მოხსენებისა და სტატიების სახით გამოქვეყნება

- განხორციელების შუალედური მონიტორინგი - ფაკულტეტის სხდომები
ანგარიში - საკვლევი თემის შესრულებაში 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.

2.

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

პუბლიკაციები

ნინო

მონოგრაფია

ხარიტონაშვილი

-,,სანოტარო

სამართალი“,

გამომცემლობა ,,ბონა-კაუზა“; გვ. 362

სტატია
გამოქვეყნებული
რეცენზირებად ჟურნალში

რეფერირებად,

რეფერირებადი და რეცენზირებდი სართაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N1-2, 2021
წელი
1.

2.

3.

გივი ლობჟანიძე - ძველი აღმოსავლეთის პოლიტიკურსამართლებრივი აზრის ევოლუცია ჩინეთის მაგალითზე
და თანამედროვეობა
რომან შენგელია - არასრულწლოვანთა საუკეთესო
ინტერესებისათვის უპირატესობის მინიჭების ზოგიერთი
კერძოსამართლებრივი ასპექტი
თამარ ჩიტოშვილი - საკანონმდებლო ცვლილებები და
მისი რეალიზაციის პრაქტიკული პრობლემები სასესხო
ურთიერთობებში

რეფერირებადი და რეცენზირებდი სართაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ N3-4, 2020
წელი
1.
2.

3.

გივი ლობჟანიძე - ნ. ნიკოლაძე (1843-1928) შტრიხები
პორტრეტისათვის
ნინო ბოჭორიშვილი - ეროვნული და უცხო ქვეყნის
სასამართლო
გადაწყვეტილებათა
აღსრულების
პრობლემები საქართველოში
დავით ლობჟანიძე - გლობალიზაციის თანამედროვე
პოლიტიკურ-სამართლებრივი ხედვა

რეფერირებადი და რეცენზირებდი სართაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკული ჟურნალი „იურიდიული მაცნე“ 2021 წელი
4.

5.

6.

გივი ლობჟანიძე
1. დიდი ნიკო ნიკოლაძე, გვ. 157
2. „დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი“, გვ. 500

სახელმძღვანელო
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არაადამიანური
ან
დამამცირებელი
სასჯელის
გამოყენების დაუშვებლობა
3. ბარდანაშვილი სალომე - შრომის თავისუფლება,
თანაბარი
მოპყრობის
პრინციპი
და
შრომითი
დისკრიმინაციის აკრძალვა
4. სოხაძე ვლადიმერ - ეროვნული და საერთაშორისო
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა ცნობა აღსრულების
თავისებურებანი საქართველოში
ნუგზარ თევდორაძე
გურამ თავართქილაძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
1.

ახალკაცი გიორგი - დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის
აღება

2.
3.

ლაშქარაშვილი
გიორგი
სისხლისსამარლებრივი
პასუხისმგებლობა ქრთამის აღებისათვის
სივსივა არჩილ - სახელმწიფო და საკანონმდებლო
ნარკოპოლიტიკა

სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1.
2.

ეკა კაპანაძე. უკიდურესი აუცილებლობა და მისი
მართლზომიერების პირობები.
თორნიკე გოქაძე. საკაციო საჩივარი მისი დასაშვებობის
საკითხი, გადაწყვეტა არსებული პრაქტიკის ანალიზი.

რომან შენგელია
1. ასანიძე სალომე - მმართველობა და წარმომადგენლობა
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში
2. ასლანიშვილი თამარ - მშობლების უფლება მოვალეობანი
შვილების აღზრდაში
3. გალუსტიანი გიორგი - საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის
სამართლებრივი რეგულირება
4. ლაზარაშვილი თეონა - ანდერძისმიერი მემკვიდრეობის
აქტუალური საკითხები
ირაკლი
მემკვიდრეობის
5. ტალიკაშვილი
კანონმდებლობის სრულყოფის საკითხები
6. ქურდაძე თათია - მორალური პასუხისმგებლობის
პრობლემა კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში
ნინო ხუნაშვილი
1. ვარშანიძე ქეთევან - დაუსწრებელი გადაწყვეტილების
გამოტანისა და გასაჩივრების თავისებურებანი

საბაკალავრო ნაშრომები

გივი ლობჟანიძე
1. გაჩეჩილაძე საბა - კონფლიქტები საქართველოს
ტერიტორიაზე, გენოციდის და ეთნოწმენდის პრობლემა
2. ხვედელიძე მარიამ - საქართველოს-რუსეთის 2008 წლის
შეიარაღე-ბული
კონფლიქტის
სამართლებრივი
ასპექტები
3. ჯოხაძე სალომე - ომის მსხვერპლთა სამართლებრივი
დაცვა
გიორგი ხუნაშვილი
1. გიბიშვილი გივი - ადმინისტრაციული საჩივრის არსი და
დანიშნულება
2. კაპანაძე ანა - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი, როგორც ადმინისტრაციული
ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმა
3. კირკიტაძე მარიამი - ადმინისტრაციული ორგანოს
პასუხისმგებლობა
4. მუხადგვერდელი გიორგი - ადმინისტრაციული ორგანოს
საქმიანობის
სამართლებრივი
ფორმა
ადმინისტრაციული ხელშეკრულება
5. ქაჯაია კონსტანტინე - მხარეები და მესამე პირები
ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში
დავით ლობჟანიძე

1.
2.

გელაშვილი ნიკა - ადგილობრივი თვითმმართველობის
შედარებითი ანალიზი
იმნაძე ნიცა - სახალხო დამცველის კონსტიტუციური
სტატუსი და კომპეტენციები

ვენედი ბენიძე
1. ბენიძე ნინო - ნივთმტკიცება სისხლის სამართლის
პროცესში
2. ვერძეული ლიანა - თვითმკვლელობამდე მიყვანა,
როგორც პრივილეგირებული დანაშაულის ერთ-ერთი
სახე
3. ილურიძე ანი - პასუხისმგებლობა ჯანმრთელობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის
4. ლომსაძე ანა - ექსპერტიზა სისხლის სამართლის
პროცესში
5. ხიდიშელი თეიმურაზი - დაუშვებელი მტკიცებულება
სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში
ვალერი ლომუაშვილი
1. ბაქრაძე თინათინ - სტრასბურგის სასამართლოს
პრაქტიკის გამოყენება ქართული მართლმსაჯულების
სისტემაში
ანნა
დავების
მშვიდობიანი
2. ბუჭყურაშვილი
მოგვარების პრაქტიკის ანალიზი საერთაშორისო
სამართალში
3. დარჩიაშვილი ნინო - საერთაშორისო ორგანიზაციების
როლი მცირე და დიდი ქვეყნების ინტერესთა
კონფლიქტის დროს
მარი ქუთათელაძე
გიორგი
არასრულწლოვანთა
1. გვრიტიშვილი
პერსონალური
მონაცემების
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
დამუშავების
სამართლებრივი
საფუძვლები
2. დანელია გიორგი - მოწმის სამართლებრივი სტატუსი
გამოძიების ეტაპზე
გიორგი
დაზარალებულის
3. მაჭავარიანი
უფლებამოსილება
მარიამი
ოჯახში
ჩადენილი
4. ფოლადაშვილი
მკვლელობის გამოძიების მეთოდიკა
მარიამი
არასრულწლოვანთა
5. ჩხიკვაძე
სისხლისსამარლებრივი პასუხისმგებლობა
ნინო ბოჭორიშვილი
1. იაშვილი ანი - ოჯახში ძალადობა და ბავშვთა მიმართ
ძალადობის პრობლემები საქართველოში
2. პირველი მონიკა - ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის
მიზეზები, ფორმები და პრევენცია
ნუგზარ თევდორაძე
1. ჟღენტი ნიკოლოზ - აუცილებელი მოგერიება
2. სინაურიძე რუსუდანი - არასრულწლოვნით ვაჭრობა
(ტრეფიკინგი)
3. ქიტესაშვილი მარიამ - დამამძიმებელ გარემოებებში
ჩადენილი მკვლელობის სისხლისსამართლებრივი
დახასიათება

რომან შენგელია
1. დეკანოსიძე ირაკლი - მედიაცია, როგორც კერძო
სამართლებრივი
დავების
გადაწყვეტის
ალტერნატიული საშუალება
2. ველიჯანაშვილი ნათია - ქორწინების შეწყვეტისა და
გაბათილების წესი და პირობები
3. ზანგური ნათია - ქორწინება, როგორც ოჯახის შექმნის
ძირითადი საფუძველი
4. მერებაშვილი გიორგი - მხარეთა უფლებამოსილებანი
ჩუქების ხელშეკრულებაში
5. ფილაური სალომე - სასესხო ურთიერთობათა
სამართლებრივი ბუნება

თამარ ჩიტოშვილი
1. მარგალიტაშვილი სოსო - უსაფუძვლო გამდიდრება,
როგორც
კანონისმიერი
ვალდებულებითი
ურთიერთობის სახე
2. მუჯირიშვილი ეთერი - ზიანის ცნება, სახეები და
ანაზღაურების ფორმები (ზოგადი დახასიათება)
3. პოილარაშვილი დავით - წუნდებული პროდუქტის
ცნება, მისი გამოყენების შედეგები

8.

სარედაქტორო საქმიანობა

მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტორობა

რედაქტორის გვარი, სახელი; ნაშრომის ავტორი, სათაური,
გამოქვეყნების ადგილი, წელი.
ნინო

ხუნაშვილი

-

ნინო

ხარიტონაშვილი

-

სანოტარო

სამართალი

სახელმძღვანელოს რედაქტორობა

სამეცნიერო
შრომათა
რედაქტორობა

კრებულის/ჟურნალის

თამარ ებრალიძე - გიორგი ღლონტი, თათია დოლიძე, სანდრო
ღლონტი - საერთაშორისო სისხლის სამართალი
რომან შენგელია
1. გივი ლობჟანიძე - დიდი ნიკო ნიკოლაძე,
2. გივი ლობჟანიძე - „ქმნა მართლისა სამართლისა“
გივი ლობჟანიძე - მთავარი რედაქტორი ჟურნალის „ცხოვრება
და კანონი“
რომან შენგელია
1.
2.
3.

სარედაქტორო
საქმიანობის
სხვა
ფორმები
(სარედაქციო
საბჭოს
წევრობა,
სარედაქციო
კოლეგიის წევრობა, სხვა):

საქართველოს
კრიმინოლოგიურ
მეცნიერებათა
აკადემიის ჟურნალი „კრიმინოლოგი“;
საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის
ჟურნალი „იურისტი“
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
„ცხოვრება და კანონი“
გთუნის „სამეცნიერო შრომათა კრებული“

4.
გივი ლობჟანიძე
1.

ჟურნალი „იურიდიული მაცნე“ - ს რედკოლეგიის წევრი.

2.

კიევის საავიაციო უნივერიტეტის ჟურნალი „მაცნე“ -ს
რეკოლეგიის წევრი

9.

სარეცენზიო საქმიანობა

მონოგრაფიის რეცენზირება

რეცენზენტის გვარი, სახელი; ნაშრომის ავტორი,
სათაური, გამოქვეყნების ადგილი, წელი.
ნუგზარ თევდორაძე - მალხაზ ლომსაძე, სისხლის სამართლის

ზოგადი ნაწილი, (მესამე შევსებული და გადამუშავებული
გამოცემა)

სახელმძღვანელოს რეცენზირება

ნინო ბოჭორიშვილი
1. გივი ლობჟანიძე - „დიპლომატიური და საკონსულო
სამართალი“;
2. გივი ლობჟანიძე - „შესავალი სამართალმცოდნეობაში“
რომან შენგელია
გივი ლობჟანიძე - „სახელმწიფოს თეორია“

სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება

ნუგზარ თევდორაძე
გურამ თავართქილაძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
1. ირაკლი გაბუნია, ევთანაზია და თვითმკვლელობის
პრობლემატიკა სისხლის სამართალში
2. ირაკლი ჩიტიძე, ტრანსნაციონალური ორგანიზებული
დანაშაულობის არსის შედარებითი სამართლებრივი
ანალიზი
შარმანაშვილი,
სისხლისსამართლებრივი
3. მარიამ
პასუხისმგებლობა ტერორიზმისათვის
ანი სონღულაშვილი, ტერორიზმის თანამედროვე
4.
ტენდეციები და მისი კრიმინოლოგიური ასპექტები
5. მარიამ ნიკოლაშვილი, შეჯიბრებითობა და თანასწორობა
სისხლის სამართლის პროცესში
ფუტკარაძე, სასამართლოს უფლებამოსილება
6. ნანა
სისხლის სამართლის პროცესში
ღარიბაშვილი,
უდანაშაულობის
და
7. მარიამ
თავისუფლების პრეზუმფცია ქართული საპროცესო
კანონმდებლობის მიხედვით
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
1. ბაჩუკი უდესიანი, დანაშაულის პროვოკაცია ქართული და
ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
პრაქტიკის მიხედვით
2. ეკა ხარშილაძე, არასრულწლოვანთა ძალადობრივი
დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი
3. ნინო ძებისაშვილი, ქალთა ძალადობრივი დანაშაული და
მისი კრიმინოლოგიური ანალიზი
4. გიორგი მელიქიძე, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლის მექანიზმები საქართველოს კანონმდებლობის
5. მარიამ ზაქარეიშვილი, ქალთა მიმართ ფსიქოლოგიური
ძალადობის მეთოდები
6. გვანცა გირგვლიანი, კიბერთაღლითობა
კავკასიის უნივერსიტეტი
სამართლის სკოლა
3. ზურაბ ნადაშვილის, სამაგისტრო ნაშრომზე ქმედების
წამებად კვალიფიკაციის პრობლემები
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამი მაგისტრანტის სამაგისტრო თემის რეცენზენტი.

10. 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
საქართველოს
კრიმინოლოგიურ
მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
რომან შენგელია - იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
ნინო ბოჭორიშვილი - სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
ნინო ბოჭორიშვილი - სსიპ საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის წევრი - ადვოკატი
თამარ ებრალიძე - თსუ-ს სადისერტაციო-სამეცნიერო საბჭოს
წევრი

11. ტრენინგები, სემინარები და სხვა

ადგილობრივ
ტრენინგებში, სემინარებში
და
პროფესიული
განვითარების
სხვა
სახის
ღონისძიებებში მონაწილეობა

მონაწილის გვარი, სახელი;
ტრენინგის/სემინარის სახელწოდება, ორგანიზატორის
დასახელება/სტატუსი. ჩატარების ადგილი, თარიღი;
ნუგზარ თევდორაძე - ტრენინგი
განვითარების
ცენტრი,
დასახელება:
1. კარიერული
"განათლების
სფეროში
პერსონალური
ბრენდის
მნიშვნელობა და მისი განვითარების საფეხურები"
გთუნი. 25.05. 2021წ.
2. ITC One Step further, დასახელება: "Effective Presentations",
ონლაინ, თარიღი: 15.09.2021წ.
ნინო ხარიტონაშვილი - ტრენინგი
1. "სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქტიულობის გაზრდის
შესაძლებლობები
უნივერსიტეტებისთვის
და
გამომცემლობებისთვის",

საქართველოს ეროვნული

უნივერსიტეტი;
2.

აღსრულებასთან

დაკავშირებული

პრობლემატური

საკითხები; სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა;
3.

შშმ

პირებთან

ურთიერთობის

სტანდარტები;

სსიპ

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა;
4.

მედიატორობის მსურველი პირის პრაქტიკული უნარჩვევების

შემოწმების

ეტაპი;

სსიპ

„საქართველოს

დავის

გადაწყვეტის

მედიატორთა ასოციაცია“;
5.

შრომის

სამართალი

ალტერნატიული

და

მექანიზმი-მედიაცია“;

სსიპ

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია;
6.

არასრულწლოვანთა

მართლმსაჯულება;

მექანიზმი-

მედიაცია“; სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია;
7.

სამართლიანი

სასამართლოს

უფლება;

1

ივლისი,

მექანიზმი-მედიაცია“; სსიპ საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაცია;
8.

ბავშვთა უფლებების სპეციალიზებული კურსი; 22
ივნისი; მექანიზმი-მედიაცია“; სსიპ საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაცია.

ნინო ხუნაშვილი - ტრენინგი
1. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა
პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დაცვა.
თამარ ჩიტოშვილი - ტრენინგი
1. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, (EEU). ონლაინ
ტრენინგი - სწავლა - სწავლებისა და კვლევის ეთიკის
მიმართულებით. (გაიცა სერთიფიკატი), 2021 წ. 9
აპრილი

ნინო ბოჭორიშვილი - ტრენინგი
უფლებათა
დაცვის
საერთაშორისო
4. „ადამიანის
გარანტიები
და
ევროპული
სასამართლოს
გადაწყვეტილებათა
ანალიზი“;
საქართველოს
იურისტთა უმაღლესი სკოლა,
“ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის ტენდენციები“.
5.
საქართველოს იურისტთა უმაღლესი სკოლა,
სფეროში
პერსონალური
ბრენდის
6. განათლების
მნიშვნელობა და მისი განვითარების საფეხურები.
ტრენინგს
უძღვებოდა მერი ტარიელაშვილი ფსიქოლოგი, კარიერული განვითარების ექსპერტი,
ბიზნეს ტრენერი და საერთაშორისო კარიერული
განვითარების ასოციაციის წევრი.

საერთაშორისო ტრენინგებში, სემინარებში და
პროფესიული
განვითარების
სხვა
სახის
ღონისძიებებში მონაწილეობა
კურსის
12. სალექციო
პროექტი) მომზადება

ნინო ხარიტონაშვილი - საერთაშორისო ტრენინგი
1. პოსტ სადოქტორო პროგრამის მონაწილე იტალიის
კალაბრიის უნივერსიტეტის ხმელთაშუა ზღვის
ადამიანის უფლებების ცენტრში

(სახელმძღვანელოს

ავტორი, დასახელება, გვერდების რაოდენობა;
ნინო ხარიტონაშვილი
1. შედარებითი სამოქალაქო პროცესი, გვ. 200
2. სანოტარო სამართალი, გვ. 200
ნინო ბოჭორიშვილი
1. ადამიანის
გარანტიები

13. სხვა აქტივობები

უფლებათა

დაცვის

საერთაშორისო

გივი ლობჟანიძე
1.
2.

ჟურნალი „იურიდიული მაცნე“ - ს რედკოლეგიის წევრი
კიევის საავიაციო უნივერიტეტის ჟურნალი „მაცნე“ -ს
რეკოლეგიის წევრი

რომან შენგელია
კრიმინოლოგიურ
მეცნიერებათა
1. საქართველოს
აკადემიის ჟურნალი „კრიმინოლოგი“;
2. საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის
ჟურნალი „იურისტი“
3. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
„ცხოვრება და კანონი“ გთუნის „სამეცნიერო შრომათა
კრებული“
ნინო ხარიტონაშვილი
1. ადვოკატთა ასოციაციის წევრი
,,ადვოკატები
2. ორგანიზაცია
პროფესიისათვის“ წევრი.

დამოუკიდებელი

თამარ ებრალიძე
გამოსაქვეყნებლად
სტატია
1. მომზადებულია
არამართლზომიერი უპირატესობის ცნება სისხლის
სამართალში. (გადაეცემა ჟურნალ „მართლმსაჯულება
და კანონის“ რედაქციას).
ნუგზარ თევდორაძე
კავკასიის უნივერსიტეტი
დოქტორანტის
სემინარის დაცვის კომისიის წევრი

თემატური

თამარ დეკანოსიძე, ქორწინების იძულების გენდერული
ნიშნის გამოკვეთა.
2. ბესო ნიჟარაძე, ადევნების სისხლისსამართლებრივი
ანალიზი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი დოქტორანტის
სავალდებულო კოლოქვიუმის თემის რეცენზენტი
1. გიორგი ამაშუკელი, კრიმინალიზაციის თეორიული
საფუძვლები
ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე თვითმკვლელობამდე
მიყვანა; უკანონო აბორტი და ქალის უფლებები
1.

ნინო ხუნაშვილი
1. სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების მაგისტრატურის
სილაბუსების დახვეწაში და პროგრამის განახლებაში
მონაწილეობა;
2. ერთი სადოქტორო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
3. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი - ადვოკატი.

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი,
პროფესორი

გ. ლობჟანიძე

2.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე 2021 წელს
განხორციელებული სამეცნიერო აქტივობები
1.

სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/ კათედრის წლიური თემა

აღწერა:
კვლევის თემის დასახელება - ‘’Post კოვიდი: კრიზისიდან გამოსვლის პრობლემები და შესაძლებლობები’’
 კვლევის განხორციელების პერიოდი -2021-2022 წწ
 კვლევის ტიპი -გამოყენებითი კვლევა
 ხელმძღვანელი - პროფესორი ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
 მონაწილენი პროფესორი გელა ალადაშვილი
პროფესორი გიორგი მათიაშვილი
პროფესორი დავით ვეკუა
პროფესორი კობა ჩაგელიშვილი
პროფესორი თამილა არნანია-კეპულაძე
პროფესორი თალიკო ჟვანია
პროფესორი მარინა ვეკუა
პროფესორი ნონა ახალაშვილი
პროფესორი ამირან თავართქილაძე
პროფესორი ნოდარ ბაგრატიონი
პროფესორი სოფიკო თევდორაძე
პროფესორი ნიკა კვარაცხელია
პროფესორი მაია უკლება
ასოცირებული პროფესორი დავით კბილაძე
ასოცირებული პროფესორი მამუკა თორია
ასოცირებული პროფესორი რუსუდან დალაქიშვილი
ასოცირებული პროფესორი ტასო გეთაშვილი
ასოცირებული პროფესორი ლაურა კუტუბიძე
ასისტენტი - ნათია სურმანიძე
მოწვეული პროფესორი - მამუკა ხუსკივაძე
მოწვეული პროფესორი - ლია თოთლაძე
საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი - ნატა აღნიაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალვრო პროგრამის სტუდენტები - მარიამ ედიშერაშვილი, გიორგი
სისოიანი
კვლევის მიზანი - პანდემიამ რადიკალურიად შეცვალა მსოფლიო, რომელიც ჩვეული რიტმით
ახორციელებდა პოლიტიკურ, თუ სიციალურ-ეკონომიკურ საქმიანობას. პანდემიის პირობებში კი აროჩნდა,
რომ არ ამარტო განვითარებადი ქვეყნები და ახალგაზრდა კომპანიები აღმოჩნდნენ მზად გამკლავებოდნენ
ამ გლობალურ მოვლენას, არამედ, განვითარებული ქვეყნების სახელმწიფო მართვის სისტემაც და გიგანტი
კომპანიებც მრავალი პრობლემის წინაშე დადგენენ, რომლებთანაც გამკლავება არცთუ ისე მარტივი
აღმოჩნდა.
მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის ფენომენს მრავალი ნაშრომი, მოსაზრება და მეცნიერთა კვლევა
მიეძღვნა, მისი ზეგავლენა და შედეგები საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე, ბაზრის
კონიუნქტურაზე, კონკურენციაზე და ეკონომიკისა და ბიზნეს სტრუქტურების პოზიციონირებაზე ჯერ
კიდევ არ არის ბოლომდე შესწავლილი.
ამდენად, მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენს Covid-19 ზეგავლენისა და შედეგების ანალიზი
ეკონომიკისა და ბიზნეს სტრუქტურებში და ეკონომიკის რეალური სექტორისა და ბიზნესისათვის
მოქნილი პოზიციონირების სტრატეგიის/მოდელის შემუშავება.

კვლევის ამოცანები:
პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდის საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის



ანალიზი;
ეკონომიკის საწარმოო სექტორში მიმდინარე პერიოდის და განხორციელებული ცვლილებების



ანალიზი (2019-2022წწ)
ბიზნეს



სექტორში(მათ

შორის

აგრობიზნესი)

ბაზრის

კონიუნქტურის

ცვლილებების

და

კონკურენციის ანალიზი;
სოცილური პოლიტიკის(შრომითი ურთიერთობები; შრომის ბაზარი; სოციალური დახმარებები)(



არსებული მდგომარეობისა და განხორციელებული ცვლილებების ანალიზი;
ეკონომიკის მომსახურების სექტორში (ჯანდაცვა, განათლება, დაზღვევა, ტურიზმი, საფინანსო-



საბანკო მომსახურება, IT რესურსები და ინფორმაციული მომსახურება) მიმდინარე ცვლილებების
ანალიზი;


საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკაში მიმდინარე ცვლილებების ანალიზი;



მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში მიმდინარე ცვლილებების ანალიზი;



პანდემიის სოციალურ-ფსიქოლოგიური შედეგების ანალიზი;



კვლევის

შედეგების

მეცნიერული

ანალიზი,

განზოგადება

და

შესაბამისი

დასკვნების

ჩამოყალიბება.
ანალიზის საფუძვლეზე კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება; მსგავს სიტუაციებში



(განუსაზღვრელობის

პირობებში)

კომპანიათა

მოკლე

და

გრძელვადიანი

სტრატეგიების

შემუშავება;
ენტროპიული



განუსაზღვრელობის

პირობებში

კომპანიათა

პროგნოზირების

სცენარული

მოდელების შემუშავება
კვლევის შედეგები
კვლევის შედეგეს წარმოადგენს:


კვლევის საფუძველზე, მსგავს სიტუაციებში პრატიკული რეკომენდაციების შემუშავება;



საზოგადოებრივ, სოციალურ, ეკონომიკისა და ბიზნეს სფეროებისათვის

მოკლევადიანი და

გრძელვადიანი სტრატეგიების შემუშავება;
ენტროპიული



განუსაზღვრელობის

პირობებში

კომპანიათა

პროგნოზირების

სცენარული

მოდელების შემუშავება
კვლევის შედეგები სტატიების სახით გამოქვეყნდება ადგილობრივ და საერთაშორისო რეფერირებად
და

ინდექსირებად, სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალებში; შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებულში; ასევე წარმოდგენილი იქნება
საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციებზე მოხსენებების სახით.
სულ ბიუჯეტი (ორ წელზე) - 4000 ლარი (თანადაფინანსებით).
განხორციელების გრაფიკი - მონაწილეთა მიერ მოხსენებები გაკეთდა კვარტალურად



N

საქმიანობა
1.
პანდემიამდე და პანდემიის
პერიოდის
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური
1
მდგომარეობა; ეეკონომიკის
რეალურ
.
დამომსახურების
სექტორებში
მიმდინარე ცვლილებები

შემსრულებელი
პროფესორი დ. ვეკუა
პროფესორი ლალი ჩაგელიშვილი
პროფესორი კობა ჩაგელიშვილი
პროფესორი თამილა არნანიაკეპულაძე
ასოც. პროფ. რუსუდან
დალაქიშვილი
ასოც. პროფ. მამუკა თორია
მოწვეული სპეციალისტი,

ვადები
I
კვარტალი

შენიშვნა

პროფ.ლია თოთლაძე
მოწვეული სპეციალისტი,
პროფ.მამუკა ხუსკივაძე

ბაზრის კონიუნქტურა და ეკონომიკასა
და
ბიზნესში
განხორციელებული
ცვლილებები

სოციალური შრომითი ურთიერთობები,
სოციალური პოლიტიკა და სოციალური
კეთილდღეობის ქრთულო მოდელი

საქართველოს
ტენდენციები



ვაჭრობის

მიმდინარე

ბიზნესის ადმინისტრირების
საბაკალვრო პროგრამის
სტუდენტები - გიორგი სისოიანი,
მარიამ რდისერაშვილი
პროფესორი დ. ვეკუა
პროფესორი ლალი ჩაგელიშვილი
პროფესორი კობა ჩაგელიშვილი
პროფესორი გიორგი მათიაშვილი
პროფესორი სოფიკო თევდორაძე
პროფესორი ნიკა კვარაცხელია
სპროფესორი მაია უკლება
პროფესორი ნოდარ ბაგრატიონი
პროფესორინ ამირან
თავართქილაძე
პროფესორი გელა ალადაშვილი
პროფესორი თალიკო ჟვანია
საერთაშორისო ბიზნესის
მენეჯმენტის სამაგისტრო
პროგრამის სტუდენტი ნატა
აღნიაშვილი
პროფესორი ლალი ჩაგელიშვილი
პროფესორი დავით ვეკუა
ასოც.პროფ. მამუკა თორია
მენეჯმენტის სამაგისტრო
პროგრამის სტუდენტი ნატა
აღნიაშვილი
პროფესორი გელა ალადაშვილი
პროფესორი თამილა არნანიაკეპულაძე
ასისტენტი, პროფ. ნათია
სურმანიძე
მოწვეული პროფესორი მამუკა
ხუსკივაძე

II
კვარტალი

III
კვარტალი

IV
კვარტალი

შესრულების ინდიკატორები - მოხსენებისა და სტატიების სახით გამოქვეყნება

 განხორციელების შუალედური მონიტორინგი - ფაკულტეტის სხდომები
ანგარიში - საკვლევი თემის შესრულებაში 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 გთუნის სამეცნიერო
შრომათა კრებულში ასევე ეროვნულ და საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში.

2.

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

პუბლიკაციები

მარინე ვეკუა - ჟურნალისტიკის ანი და ბანი (გადაცემულია
დასაბეჭდად), თსუ გამომცემლობა, 2021, 60 გვ.

მონოგრაფია
სტატია
გამოქვეყნებული
ჟურნალში

იმპაქტ-ფაქტორიან

1. ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე, (თანაავტორი) ‘’COVID-19
და კრიზისების მიკრო და მაკრო დონეზე მართვის

2.

3.

4.

5.
სტატია
გამოქვეყნებული
რეცენზირებად ჟურნალში

რეფერირებად,

1.

2.

3.

სტატია
გამოქვეყნებული
ჟურნალში

საზღვარგარეთის

სტატია გამოქვეყნებული ადგილობრივ სამეცნიერო
შრომათა კრებულში

კონცეპტუალური
საკითხები’’,
ჟურნალი
‘’ახალი
ეკონომისტი’’, 2021 ~; DOI ინდექსი; 9 გვ. ჩაშვებულია
დასაბეჭდად
კობა ჩაგელიშვილი, (თანაავტორი) ‘’COVID-19 და
კრიზისების მიკრო და მაკრო დონეზე
მართვის
კონცეპტუალური საკითხები’’ ჟურნალი
‘’ახალი
ეკონომისტი’’ , 2021 ~; DOI ინდექსი; 9 გვ. ჩაშვებულია
დასაბეჭდად
დავით ვეკუა, ,,ვენჩერული კაპიტალის მოზიდვის
სირთულეები და პერსპექტივები საქართველოში.’’
ჟურნალი
,,ახალი
ეკომომისტი
2021წ
N1
თბილისი.გვერდების რაოდენობა 6.
ნინო ლომსაძე: ”Educational Tools in Online Teaching”, 11th
International Research Conference on Education, Language
and Literature (IRCEELT 2021) RCEELT 2021 Proceedings
Book; p.4 , გვ 35
Natia Surmanidze, “Privatization in Georgia and Its
Challenges, Vol. 06, Issue 04, July-August 2021, pp183-187,
Longman Publishers.
დავით ვეკუა, ,,საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი:,
პრობლემები
და
პერსპექტივები’’
ჟურნალი
,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა’’ ბათუმი,2021წ.
ტომი08, გამოცემა N1 გვერდების რაოდენობა10.
დავით ვეკუა, ,,საქართველოში მცირე და საშუალო
ბიზნესის
განვითარების
პრობლემები
და
პერსპექტივები’’ ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და
მართვა’’
ბათუმი,2021წ.
ტომი08,
გამოცემა
N2
გვერდების რაოდენობა 7

თალიკო ჟვანია (თანაავტორი) - „Factors Affecting
Sustainable Development and Modelling“; Publisher:

Springer International PublishingPublished in: Recent
Developments in Mathematical, Statistical and
Computational Sciences, 2021, Print ISBN 978-3-03063590-9 Online ISBN 978-3-030-63591-6 DOI
https://doi.org/10.1007/ 978-3-030-63591-6_61
1. თალიკო ჟვანია (თანაავტორი) – „Pattern recognition
reliability prediction for compact patterns“, Materials of
International scientific practical conference: Modern
trends in science and education. Sofia, 2021;
2. თალიკო ჟვანია (თანაავტორი) – „Analysis of factors
affecting organizational systems, by using the
example of the development of conflict regions“,
Materials
of International
scientific
practical
conference: Innovative processes in the scientific
environment Prague, 2021.;
3. თალიკო ჟვანია (თანაავტორი) – „Formation of
Similarity Measures For Pattern Recognition
Problems:, International Aegan Symposium on
Innovation
Technologies
and
Engineering.
Proceedings book. ISBN: 978-625-7720-27-4. Izmir,
Turkey, 2021
ინგა დიაკონიძე:
1. Teaching L2 Online – Challenges and Solutions,
Proceedings of Scientific works, გურამ თავართქილაძის
სამეცნიერი შრომათა კრებული, #8, 2021
ნიკო კვარაცხელია:

1.

"წმიდა ნინოს თემა კულტურულ ტურიზმში" სტატია
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებულში "ქალი და ხელოვნება". 2021 წლის 5-6 ივლისი.

ნ. ახალაშვილი.
1. იურიდიული ფსიქოლოგია - ფსიქოლოგიური
მეცნიერების გამოყენებითი დარგი. ინტერნეტჟურნალი - psychologist.ge, 2020
მარინე ვეკუა
1. მარშალ მაკლუენის ფენომენი ამერიკის შესწავლის
საქართველოს ასოციაცია მე-8 კრებული, თსუ,
თბილისი, საქართველო, 2021, 6 გვ.
თალიკო ჟვანია
1. „Data mining კონცეფცია, გამოყენება და მონაცემთა
დამუშავების ეტაპები“, სტუ-ს შრომების კრებული
„მართვის ავტომატიზებული სისტემები“,
#1(32).
თბილისი, 2021

სახელმძღვანელო

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
სახელმძღვანელოს შევსება-განახლება
1. მეწარმეობის ეკონოლმიკა
2. ოპერაციათა მენეჯმენტი
ნონა ახალაშვილი:
1. შესავალი იურიდიულ ფსიქოლოგიაში.
სახელმძღვანელო. თბილისი, 2020, გამომცემლობა
მერიდიანი, 356 გვ.
2. ფსიქოლოგიის საფუძვლები. თეორია და პრაქტიკა. PDF
ვერსია, 188 გვ. 2021
3. სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები. თეორია და
პრაქტიკა, 189გვ. 2021, PDF ვერსია
4. პრაქტიკული ფსიქოლოგია (ფსიქოლოგიური
ტესტირება და დიაგნოსტიკა). 450 გვ. თბილისი, 2022
(ელ. ვერსია) მომზადებულია გამოსაცემად
5. ფსიქოლოგიის შესავალი. თეორია და პრაქტიკა. მე-2
შევსებული გამოცემა. 407 გვ. თბილისი, 2021 (ელ.
ვერსია) მომზადებულია გამოსაცემად

3.

სამეცნიერო
კონფერენციები
სამეცნიერო ღონისძიებები

და

სხვა

ადგილობრივ
სამეცნიერო
კონფერენციებში
(სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა:
მონაწილის
გვარი
სახელი,
კონფერენციაში
მონაწილეობის სტატუსი (წამყვანი, მომხსენებელი
და მონაწილე,
მხოლოდ მონაწილე, სექციის
ხელმძღვანელი, სხვა)

ღონისძიების სახელწოდება; ჩატარების ადგილი,
თარიღი; კონფერენციის მონაწილის გვარი, სახელი,
როლი
1.

2.

3.

4.

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე, ‘’ კრიზისების მართვა და
კომპანიის ქცევთი მოდელების კონცეპტუალური
საკითხები’’ – ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -სამეცნიერო
კონფერენცია; 2021 ივნისი;
მარინე ვეკუა, „Covid-19-ის პანდემიის გამოწვევები
თანამედროვე მედიის კონტექსტში“ თბილისის ღია
უნივერსიტეტი,
თბილისი
საქართველო
კოვიდპანდემიის გაშუქება მედიაში 2021, დეკემბერი
მარინე ვეკუა,
„ჯოზეფ პულიცერის ფენომენი
ამერიკულ
ჟურნალისტიკაში“
თსუ,
თბილისი,
საქართველო 2021,

ნონა ახალაშვილი, ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია - elsa

- პროექტი თემაზე „არასრულწლოვანთა დაკითხვა“ მოხსენებ
„იურიდიული ფსიქოლოგიის მნიშვნელობა არასრულწლოვანთ
საქმეებში“, 9 დეკემბერი

საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციებში
(სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა:

გელა ალადაშვილი,
„მომავალი მენეჯერების ციფრული კომპეტენციების
განვითარების საკითხი საგანმანათლებლო სექტორის
პერსპექტივიდან
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია, კიევი, 2021.
ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე:
1. Princeton University’s 2nd annual innovation and
Eentrepreneurship conference; On-line; Dec.1-2 2021
1.

კობა ჩაგელიშვილი:
1. Princeton University’s 2nd annual innovation and
Eentrepreneurship conference; On-line; Dec.1-2 2021
ინგა დიაკონიძე:
1. The regional conference ‘Honesty, Trust, Unity: Academic
Integrity & Education in a Globalized World, February 1- 4,
2021 organized by The Regional English Language Office
- U.S. Embassy in Ukraine, TESOL-Ukraine, English
Teachers’ Association of Georgia & International Black
Sea University
2. 11th International Research Conference on Education,
Language and Literature (IRCEELT-2021) concurrent
sessions and workshops
3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION,
TECHNOLOGY AND INNOVATION ICETI 2021 organized
by the European University (Tbilisi, Georgia) and Kutaisi
University (Kutaisi, Georgia).
4. How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top
Journals https://www.brighttalk.com, 13 December
ნინო ლომსაძე:
1. ”Educational Tools in Online Teaching”, 11th International
Research Conference on Education, Language and
Literature (IRCEELT 2021) IRCEELT 2021 Proceedings
Book; Conference Program – Online (May 22-23, 2021),
Virtual conference Day 2 p.4
2. ”უცხო ენის სწავლების თანამედროვე მიდგომები”
,პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”
განათლება, ტექნოლოგია და ინოვაცია” I International
Conference on Education, Technology and Innovation
(ICETI2021) Online Conference December 15, 2021
ნიკო კვარაცხელია:
1. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი.

ხელოვნების

მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენცია - "ქალი
და ხელოვნება". 2021 წლის 5-6 ივლისი. პროფ. ნიკო
კვარაცხელიას მოხსენება თემაზე: "წმიდა ნინოს თემა
კულტურულ ტურიზმში"
2. 2021 წლის 29 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით
მონარილეობას მივიღე ევროპის საბჭოს კულტურული
მარშრუტების
ფორუმში.

რიგით
გაგზავნილი

ვიდეოჩანაწერი.

მე-10

საკონსულტაციო

გამოსვლის

ტექსტი

და

https://www.coe.int/en/web/cultural-

routes/2021-kutaisi-forum
ნონა ახალაშვილი:
1.

იაკობ
გოგებაშვილის
სახელობის
თელავის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
კახეთის
მხარეში
სახელმწიფო
რწმუნებულიგუბერნატორის
ადმინისტრაცია.
საერთაშორისო
სამეცნიერო
VI
კონფერენცია
„კულტურათაშორისი
დიალოგები“.
თელავი 2021 29 – 30 ოქტომბერი. „პიროვნების
ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიის ასპექტები“

ლაურა კუტუბიძე:
1.

ამერიკისმცოდნეობის
ყოველწლიური
XXII
საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 20-22 მაისი,
2021; თემა - „კეტრინ გრემი - ამერიკული
ჟურნალისტიკის პირველი ლედი“.

ნათია სურმანიძე:
1. Кыргызско-Российский Славянский университет им.
Первого Президента РФ Ельцина Б.Н., “Креативная
экономика - важнейший фактор устойчивого развития
страны”, 11.5.21. «Союз творческих индустрий и туризма
в экономике Грузии»
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია:
2. VI
,,გლობალიზაციის
გამოწვევები
ეკონომიკასა
და
ბიზნესში", 5.11.21. მაკროეკონომიკური ფაქტორების
როლი
მენეჯმენტის
გადაწყვეტილების
მიღების
პროცესში (თანაავტორობა)
3. VII International Scientific Conference POLITICS AROUND
THE CAUCASUS, 19.11.21. South Caucasus and Turkey,
current realities and prospects

4.

დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტი

საგრანტო პროექტი
საერთაშორისო საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელობა

სამეცნიერო გრანტის დასახელება, სტატუსი, ხანგრძლივობა
(წწ), დონორი ორგანიზაცია
ინგა დიაკონიძე:
1. საერთაშორისო საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელობა
Erasmus+ ICM 2020-2023 საგრანტო პროექტი (გთუნიუნგრეთი) ევროკავშირის დაფინანსებით
ნიკო კვარაცხელია:
1. საქართველოს
კულტურის,
სპორტისა
და
ახალგაზრდობის სამინისტროს გრანტი - „ტურისტული
გიდებისთვის კულტურის სფეროში სპეციალური
ტრენინგ მოდულის შემუშავება“

5.

სტუდენტური სამეცნიერო ღონისძიებები

ღონისძიების/პროექტის/ ძირითადი სათაური,
მიმართულება; ჩატარების ადგილი, თარიღი;
მონაწილის გვარის, სახელი, ხელმძღვანელი, ჯილდო
კონფერენციაში მონაწილეობისთვის (დიპლომი,
სერტიფიკატი, პრემია, სხვა) -არსებობის
შემთხვევაში

ფაკულტეტის/კათედრის
მიერ
ორგანიზებული
სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია
ადგილობრივი და/ან საერთაშორისო სტუდენტური
სამეცნიერო კონფერენცია

ნონა ახალაშვილი:
ონლაინ კონფერენცია - ორგანიზატორი ნონა ახალაშვილი,
მაისი 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

მარიამ მეზურნიშვილი
მარიამ არაბიძე
ფიქრია გეგეშიძე
ნინო ჯანაშვილი
მარიამ სისაური
სანდრო ნათელაშვილი
ბაქარი ქარციძე
მარიამ ბლიაძე
მარიამ გოგატიშვილი
ქრისტინე ხვედელიძე
ტატო გაბოძე

სოფიკო თევდორაძე:
გთუნი-ს სტუდენტთა XII სამეცნიერო კონფერენცია- 28
მაისი 2021 წელი
1.
2.
3.
4.

იაშვილი ელენე
კავლელაშვილი სალომე
გენებაშვილი შაკო
თოდუა ნათია

მარინე ვეკუა:
გთუნი-ს სტუდენტთა XII სამეცნიერო კონფერენცია- 28
მაისი 2021 წელი
1. ნატალია არუთინიანი - მასობრივი კომუნიკაცია და მისი
მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში, გთუნი
მაგისტრანტი
2. სალომე წერეთელი - მასობრივი კომუნიკაცია და
სოციალური გავლენის თანამედროვე თეორიები, გთუნი
მაგისტრანტი
3. მარიამ თორდია - ფოტო მასობრივი კომუნიკაციის
სივრცეში, როგორც დამოუკიდებელი მედიატექსტი, შავი
ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი
4. იოსებ ბეკოშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივი
მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკის კვალდაკვალ,
გთუნი ბაკალავრი
5. მარიამ ბარისოვა- მედია ამერიკის შეერთებულ შტატებში
და მისი როლი პოლიტიკაში, გთუნი ბაკალავრი
კეჭაღმაძე
-ინფლუენსერობა
პანდემიის
6. ქეთევან
პირობებში, გთუნი ბაკალავრი
მაისურაძე
ინფორმაციის
გავრცელების
7. ნატო
ანტიფორმები ჟურნალისტიკაში, გთუნი ბაკალავრი
8. თეა პარკაული - ინტერვიუ: თანამედროვე გამოწვევები,
გთუნი ბაკალავრი
9. ელენე ფერაძე - ჟურნალისტიკა: პროფესია თუ
შემოქმედება
10. ლევან ყაულაშვილი - ლობიზმი ქართულ და უცხოურ
რეალობაში, გთუნი ბაკალავრი
ლაურა კუტუბიძე:
1. ლევან ყაულაშვილი, „ლობიზმი ქართულ და უცხოურ
რეალობაში“
2. ნინო ჭინჭარაული, „კორონა ვირუსის თემის გაშუქება
„ფეისბუქსა“ და ბლოგებში“
ტასო გეთაშვილი:

გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტის სტუდენტთა XII
სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება 2021 წლის 28 მაისი
1. ნატო ხოზრევანიძე
2. თამარ სირაძე
3. მარიამ საღინაძე

6.

პროგრამის
სამეცნიერო
ხელმძღვანელობა

სამაგისტრო ნაშრომები

კომპონენტის

ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი), სტუდენტთა
რაოდენობა, ნაშრომის სათაურები;
გელა ალადაშვილი:
1. ჯაშიაშვილი მარიამ - საქართველოს საერთაშორისო
ვაჭრობის
დადებითი
დინამიკის
თანამედროვე
მოთხოვნები
2. ჯაფარიძე ირაკლი - ბიზნესის გლობალიზაცია და
არალიდერი ქვეყნების პოზიციონირების პერსპექტივები
3. ზოზირაშვილი მარიამ - კროსკულტურული მენეჯმენტის
თავისებურებები საერთაშორისო ბიზნესში
თამთა
საერთაშორისო
კომპანიების
4. გიორგაძე
სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე მოქმედი ფაქტორები
ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
1.

აბაშიძე იური - კრიპტოვალუტები საქართველოს
ბაზარზე და მათი გამოყენების საერთაშორისო პრაქტიკა

სიმონ თავართქილაძე:
1. ალექსანდრე ტალიკაშვილი - საქართველოს კომერციული
ბანკების საქმიანობაში ინოვაციების როლი და მათი
გამოყენების მიმდინარე ტენდეციები
2. ცირა მჭედლიშვილი - საქართველოს კომერციულ
ბანკებში გრძელვადიანი აგროდაკრედიტების არსებული
ტენდენციები და მისი სრულყოფის საკითხები
კობა ჩაგელიშვილი:

1. ახოიშვილი თათია -კრიპტოვალუტები საქართველოს
ბაზარზე
და
მათი
გამოყენების
საერთაშორისო
პრაქტიკა;
2. დოკვაძე ირაკლი - მარკეტინგული ფინანსები.
მარკეტინგული ანალიზის მეთოდიკა და შეფასების
კრიტერიუმები

საბაკალავრო ნაშრომები

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
დავითი
ბიზნეს
კომუნიკაციების
1. ჯიბლაძე
თანამედროვე ასპექტები კომპანიათა წარმატებულ
ფუნქციონირებაში’’
2. ნიკა ჯაფარიძე მარკეტინგის აუდიტი და კომპანიათა
მართვა ცვლილებების პირობებში
სიმონ თავართქილაძე:
1. მსხვილიძე ნიკა - სამკურნალო დაწესებულებების
ფინანსური
მენეჯმენტის
ტენდენციები
ო.

ღუდუშაურის სახელობის
ეროვნული სამედიცინო
ცენტრის მაგალითზე;
- საქართველოს საგადასახადო
2. ხმალაძე ანა
სისტემის გამოწვევები ევროკავშირის ასოცირების
ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ევროკავშირის
საგადასახადო სისტემასთან დაახლოების მიზნით
3. გედენიძე ჯაბა - გრძელვადიანი ინვესტირების
სახელმწიფოებრივი
სტიმულირება
და
მისი
განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
ნოდარ ბაგრატიონი:
1. ალადაშვილი უშანგი - კონკურენციის არსი და ფორმები
და მათი თავისებურებები საქართველოს საბანკო
ბაზარზე
- საქართველოს სასესხო
2. ხანუქაშვილი აბრამი
კაპიტალის ბაზრის განვითარება და კომპანიათა
ფინანსური პორტფელის მართვის თავისებურებები
3. გორგოძე მერაბი - საქართველოს ეროვნული ბანკის
ფულად-საკრედიტო
პოლიტიკა
ეკონომიკური
განვითარების თანამედროვე ეტაპზე
4. დათუაშვილი ნოდარი - საბანკო მენეჯმენტი და მისი
შეფასების კრიტერიუმები (საქართველოს ბანკის
მაგალითზე)
5. მესხი გიორგი - კომერციული ბანკების საკრედიტო
მექანიზმი და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში
(სს თიბისისა და საქართველოს ბანკის მაგალითზე)
6. მამულაშვილი ლანა - საქართველოს საბანკო სისტემის
ლიკვიდობის და გადახდისუნარიანობის მდგომარეობა
და მათი სრულყოფის (განმტკიცების) ამოცანები
(გზები)
კობა ჩაგელიშვილი:
1. ხურციძე დავით - კომპანიის კონკურენტუნა რიანობის
მართვა ნიკორას მაგალითზე
2. მენაბდიშვილი გურამ - კომპანიის მარკეტინგული
საქმიანობის ეფექტიანობის ანალიზი
გიორგი
ციფრული
მარკეტინგის
3. არჩვაძე
განვითარების მიმართულებები სოციალური ქსელების
მაგალითზე
4. ბირთველიშვილი კონსტანტინე - PR აქტივობა როგორც
მარკეტინგის
განუყოფელი
ნაწილი
ქართული
კომპანიების მაგალითზე
5. ალავიძე გიორგი - საკადრო პოლიტიკის შემუშავება და
რეალიზაცია თანამედროვე კომპანიებში
დავით ვეკუა
გიორგი
ქონების
დაზღვევის
1. არჩემაშვილი
თავისებურებები და გამოცდილება კომპანიათა ქონების
შეფასებაში
2. ქოროღლიშვილი ირაკლი - თანამედროვე საბანკო
სერვისების შედარებითი ანალიზი (სს თიბისისა და
საქართველოს ბანკის მაგალითზე)
3. გუჯაბიძე შოთა - ფინანსური ლიზინგი და მისი
განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ნონა ახალაშვილი:
1. მარიამ მეზურნიშვილი
2. ნინო გოგიბერიძე
3. ბაქარი ქარციძე
4. სალომე ძველაია
5. მარიამ არაბიძე
6. ანი ხიზანეიშვილი
ნანა გოგიჩაშვილი:
1. ილდანი თათია
2. შავლოხაშვილი ეთერი
3. სეფაშვილი ხატია
4. გელაშვილი გვანცა
მაია უკლება:
1. მეხატიშვილი თინათინ - ევროპული ტურიზმის
ინდიკატორები სისტება (ETIS) და დესტინაციის
მდგრადი მენეჯმენტის შეფასება;
საკურორტო საქმიანობის
2. კურტანიძე მარიამ ინოვაციური მართვის თანამედროვე პრინციპები;
3. ჩიხლაძე ნიკა - რეკრეაციული ტურიზმის როლი
დესტინაციის მდგრად განვითარებაში;
სოფიკო თევდორაძე:
1. გიორგი ლაზარაშვილი - ტურისტული საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირება და განვითარების
თავისებურებები საქართველოში
2. ბექა აბულაშვილი - კახეთის, როგორც ტურისტული
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
თანამედროვე ტენდენციები
3. ბაჩო წულაია - ტურიზმში შრომის ბაზრის მოთხოვნამიწოდების პრობლემები და განვითარების
პერსპექტივები საქართველოში
ნიკო კვარაცხელია:
სოფო
ქართული
საფორტიფიკაციო
1. რაზმაძე
ნაგებობები, როგორც კულტურული ტურის ობიექტები მათი ადგილი ტურიზმის ბიზნესის განვითარებაში
ელენე
საქართველოს
მონაწილეობა
2. იაშვილი
საერთაშორისო
ტურისტულ
ბაზრობებსა
და
გამოფენებში, როგორც ტურისტული ნაკადების ზრდის
შესაძლებლობა
- ერთდღიანი ღვინის
3. ბანგიშვილი სალომე
ტურების მომზადებისა და ჩატარების ტექნოლოგია:
საქართველოსა
და
უცხოეთის
მაგალითების
შედარებითი ანალიზი
4. ხაბურზანია ქრისტინე - სახელმწიფოს როლი ტურიზმის
ინდუსტრიის განვითარებაში პროფ. ნიკო კვარაცხელია
მარინე ვეკუა:
1. იოსებ ბეკოშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივი
მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვების ანალიზი
(11.03. 2021-18.03.2021)
ჟანრი და
2. თეა პარკაული - ინტერვიუ, როგორც
მეთოდი (თანამედროვე ქართული მედიის მაგალითზე)
3. მარიამ თორდია - ფოტო მასობრივი კომუნიკაციის

სივრცეში, როგორც დამოუკიდებელი მედიატექსტი
ნატო მაისურაძე - ანტიჟურნალისტიკის გამოვლენის
თანამედროვე ფორმები (ფეიკ ნიუსი, დიფამაცია,
დეზინფორმაცია, ბოტები, ტროლები)
ვანიკო ედიშერაშვილი - ჯოზეფ პულიცერის როლი
ამერიკულ ჟურნალისტიკაში
ელენე ფერაძე - ჟურნალისტის პროფესიული იმიჯის
მხატვრული სახე

4.

5.
6.

ლაურა კუტუბიძე:
1. თორნიკე გელოვანი, „ბრენდი „სარაჯიშვილის“
პრომოცია და პოზიციონირება მედიაში“
2. ნინო ჭინჭარაული, „კორონა ვირუსის თემა სოციალურ
მედიაში“

7.

სარედაქტორო საქმიანობა

სარედაქტორო
საქმიანობის
სხვა
ფორმები
(სარედაქციო
საბჭოს
წევრობა,
სარედაქციო
კოლეგიის წევრობა, სხვა):

რედაქტორის გვარი, სახელი; ნაშრომის ავტორი,
სათაური, გამოქვეყნების ადგილი, წელი.
ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
ჟურნალის დასახელება, გამოქვეყნების ადგილი
1.
2.

3.

გთუნის
სამეცნიერო
შრომათა
კრებულის
რედკოლეგიის წევრი;
საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალის.
,,ახალი
ეკონომისტი’’ - სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
პაატა
გუგუსშვილის
სახელობის
ეკნომიკის
ინსტიტუტის
სამეცნიერო
შრომათა
კრებულის,
სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

ნათია სურმანიძე:
1.

Noble International Journal of Social Sciences Research,
Pakistan Journal of Economics and Management Sciences,
United States, New York

ინგა დიაკონიძე:
1.
გთუნი-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული, გთუნი,
თბილისი, 2021. სარედაქციო საბჭოს წევრი, კრებულის
ინგლისური ნაწილის რედაქტირება
თალიკო ჟვანია
1.

გთუნის

სამეცნიერო

შრომათა

კრებულის

რედკოლეგიის წევრი;
8.

სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა

სამეცნიერო საზოგადოების სახელწოდება;
- წევრის გვარი, სახელი, სხვა მონაცემები
ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე

1. საქართველოს

ბიზნესის
მეცნიერებათა
ნამდვილი წევრი; აკადემიკოსი;

აკადემიის

2. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების
წევრი

3. საქართველოს მეცნიერ-ეკონომისტთა
წევრი

საზოგადოების

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

7. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ბიზნესის
ადმინისტრირების
წევრი

სადისერტაციო

საბჭოს

მიწვეული

ლაურა კუტუბიძე: შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სადისერტაციო საბჭოს
წევრი, სწავლული მდივანი;
ნონა ახალაშვილი: გურამ თავართქილაძის სახელობის
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული 9, 2019 -დან სარედაქციო საბჭოს წევრი
ინგა დიაკონიძე: Multilingual Association of Georgia

9.

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა

სახელი, გვარი, სხვა მონაცემები;
აქტივობები (თავისუფალი აღწერა);

თანამშრომლობის

ობიექტი/ობიექტები;

ფორმები,

მიმართულებები,

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე

1. საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,, China‐USA Business Review –აშშ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

2. საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,,Economics World’’
3.

–აშშ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,, Chines Business Review –აშშ სარედაქციო კოლეგიის წევრი

ინგა დიაკონიძე:
1. Imperial English Academy, UK -დიდი ბრიტანეთის ენის აკადემიის აღმასრულებელი კიმიტეტის წევრი და
ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, აკადემიის ლინგვისტური მასალის დამუშავება, ჩართულობა
აკადემიის საერთაშორისო აქტივობებში ენის ექსპერტის და ტრენერის რანგში.
მარინე ვეკუა:
1. 2010 - დღემდე Institute d’Etudes Europeennes et Internationales de Reims, France (IEEI). http://ieei.asso-web.com
წევრი სხვადასხვა სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობა

10. ტრენინგები, სემინარები და სხვა

ადგილობრივ
ტრენინგებში,
სემინარებში
და
პროფესიული
განვითარების
სხვა
სახის
1.
ღონისძიებებში მონაწილეობა

მონაწილის გვარი, სახელი;
ტრენინგის/სემინარის სახელწოდება, ორგანიზატორის
დასახელება/სტატუსი. ჩატარების ადგილი, თარიღი;
ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
ტრენინგის ორგანიზება
1. კარიერის სკოლა 2021 ტრენინგი შეიცანი შენი პროფესია
‘’ბიზნესი იდეიდან რეალიზაციამდე’’
მონაწილეობა:
2. ტრენინგი - საგრანტო წინადადებების მომზადება და
წარდგენა - თბილისი, ახალი უნაღლესი სასწავლებელი;
24/02/2021

ნათია სურმანიძე:
1. ACCA F3 ბაფის ტრენინგ კურსი, 1 ოქტომბერი-28
დეკემბერი
ნონა ახალაშვილი, ლალი ბრაგვაძე
1. ტრენინგი „პედაგოგიური ფსიქოდიაგნოსტიკა
კონსულტირება“ მაისი- ივნისი, 2021

და

სოფიკო თევდორაძე:
სფეროში
პერსონალური
ბრენდის
1. “განათლების
მნიშვნელობა და მისი განვითარების საფეხურები“ კარიერული განვითარების ცენტრი - თბილისი 25.05.
21წ
2. „Effective Presentations" - ITC “One Step Further”. Tbilisi
15.09.21წ
ლაურა კუტუბიძე:
აკადემიური პერსონალისთვის
1. ტრეინინგი
“სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ
სწავლების დროს”; ინოვაციური განათლების ცენტრი,
თბილისი, 6-7 მაისი, 2021
ნინო ლომსაძე
1. 2021 – Social and Emotional Learning (SEL) in Secondary
classroom , Macmillan Educatiomn , by Dave Spencer
ტასო გეთაშვილი:
ონლაინ ტრენინგები 2021 - თიბისი ბანკი:
1.

„იჯარის ფინანსური აღრიცხვა“. 24 დეკემბერი

2.

„საგადასახადო საკითხები“, 23 დეკემბერი,

3.

„ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“. 14
დეკემბერი

2.

„როგორ წარმოვაჩინო ჩემი პროდუქტი თუ სერვისი
ციფრულ სივრცეში“. 14 დეკემბერი

თალიკო ჟვანია
ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
1. საქართველოს
Erasmus+,PrinteL პროექტის ფარგლებში ტრენინგი „ციფრული მხარდაჭერით სწავლა და ციფრული
კომპეტენციების ჩარჩო პედაგოგებისთვის“
2. ინოვაციური განათლების ცენტრი, ტრენინგი „სწავლების
აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების
დროს“

საერთაშორისო
ტრენინგებში, სემინარებში და
პროფესიული
განვითარების
სხვა
სახის
ღონისძიებებში მონაწილეობა

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
1. On-line Seminar 1 –‘’Leiden University Libraries & Elsevier
Seminars on Reproducible Research’’ - Overall rationale of
reproducible research.; 22/04/2021;
2.

Wrap – up Seminar 2 –‘’Leiden University Libraries &
Elsevier Seminars on Reproducible Research’’;- A Typology
of Reproducible Research: Concepts, Terms, Examples.;

3.

29/04/2021;
Wrap – up Seminar 3–‘’Leiden University Libraries &
Elsevier Seminars on Reproducible Research’’ The role of

the publisher. 12/05/2021;
კობა ჩაგელიშვილი:
1. On-line Seminar 1 –‘’Leiden University Libraries & Elsevier
Seminars on Reproducible Research’’ - Overall rationale of
reproducible research.; 22/04/2021;
2.

Wrap – up Seminar 2 –‘’Leiden University Libraries &
Elsevier Seminars on Reproducible Research’’;- A Typology
of Reproducible Research: Concepts, Terms, Examples.;

3.

29/04/2021;
Wrap – up Seminar 3–‘’Leiden University Libraries & Elsevier
Seminars on Reproducible Research’’ The role of the
publisher. 12/05/2021;

1.

ინგა დიაკონიძე:
1. New Innovative Methodologies, The Saken Seifullin Kazakh
Agrotechnical
University,
Kazakhstan,
2021,
Teacher
Trainer(ტრენერი
ნინო ლომსაძე:
1.
2021 – EFSET successfully completed the EF SET
Certificate and has earned the English level 92/100 - C2
Proficient, 21.Oct 2021;
2.
"Teacher Development with the British Council 2021" live
event, December 16, 14.00 (GMT time).

კურსის
11. სალექციო
პროექტი) მომზადება

(სახელმძღვანელოს

ავტორი, დასახელება, გვერდების რაოდენობა;
დავით ვეკუა,
1. ,,კორპორაციის ფინანსები’’ გვერდების რაოდენობა 15.
ლია ჯანგებაშვილი:
1. აკადემიური წერა - 2021, 200 გვ.
სოფიკო თევდორაძე:
1. შესავალი ტურიზმში - 2021წ. 180 გვ.
მარინე ვეკუა:
1. კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში;
2. მასობრივი კომუნიკაციის თეორია;
3. კულტურა მედიაში;
4. ჟურნალის მომზადება;
5. ჟურნალისტიკის საფუძვლები;
6. ანალიტიკური ჟურნალისტიკა;
7. ინტერვიუს ტექნიკა;
8. ინტერკულტურული კომუნიკაციები.
ლაურა კუტუბიძე:
1. ახალი მედია: ინტერნეტჟურნალისტიკა და
სოციალური მედია
2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები
3. რეკლამა
4. ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია
5. სტრატეგიული კომუნიკაციები
6. შეფ-რედაქტორი
7. ქართული პუბლიცისტიკის ისტორიული პარადიგმები
ნინო ლომსაძე:

1. A2 ინგლისური ენა გრამატიკა, ნინო ლომსაძე, 15 კვირის
სასწავლო პრეზენტაცი, ა200 გვ

12. სხვა აქტივობები

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე:
სამეცნიერო-კონსალტინგური
ცენტრის
‘’მომავლის
მენეჯერი’’- დამფუძნებელი, თავმჯდომარე, ტრენინგებისა
და სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელი
დოქტორანტების ხელმძღვანელობა
1. ვალერი შიოშვილი - ,,თავისუფალი ეკონომიკური
ზონების
განვითარების
თავისებურებანი
და
პერსპექტივები საქართველოში’’; თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი;
ჯაში
,,ტურისტული
პოტენციალის
2. იმედო
განვითარების შესაძლებლობები და მისი სოციალურეკონომიკური შედეგები კახეთის რეგიონში.“ თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
დოლიძე - ‘’ტურიზმის ეკონომიკის
3. გიორგი
ეფექტიანობა სასტუმრო ბიზნესის მაგალითზე’’ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
დარგობრივ საბჭოებში მუშაობა
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
ბიზესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების
დარგობრივი საბჭოს წევრი;
On line პრაქტიკის ხელმძღვანელი/მენტორი
საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობა
„საერთაშორისო
განათლების
ამერიკული
საბჭოებo"
საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით
განხორციელებული „უნივერსიტეტების შესაძლებლობების
განვითარების პროგრამა“;
Webinar 1: Introduction to University Capacity Building Program
November 17; 2021;
Webinar 2: Building Innovation Ecosystems: National, Regional,
Local, and Global (November 24; 2021);
Webinar 3: Assessing Technology (December 1; 2021);
Webinar 4: Research and Development Trends (December 8;
2021);
Webinar 5: Principles of Research Administration (December
15;2021);
Webinar 6: Academic Innovation: From Idea to the Company
(December 22; 2021)
კობა ჩაგელიშვილი:
1. On-line პრაქტიკის მენტორი
2. სამეცნიერო-კონსალტინგური ცენტრის - ‘’მომავლის
მენეჯერი’’,
მარკეტინგული
პროექტებისა
და
კვლევების ხელმძღვანელი
3. საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობა
„საერთაშორისო
განათლების
ამერიკული
საბჭოებo"
საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით
განხორციელებული „უნივერსიტეტების შესაძლებლობების
განვითარების პროგრამა“;

Webinar 1: Introduction to University Capacity Building Program
November 17; 2021;
Webinar 2: Building Innovation Ecosystems: National, Regional,
Local, and Global (November 24; 2021);
Webinar 3: Assessing Technology (December 1; 2021);
Webinar 4: Research and Development Trends (December 8;
2021);
Webinar 5: Principles of Research Administration (December
15;2021);
Webinar 6: Academic Innovation: From Idea to the Company
(December 22; 2021)
მარინე ვეკუა,
1.
2.

05/2019 - დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი ექსპერტი
საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირი
წევრი
სხვადასხვა
პროფესიულ
ღონისძიებაში
მონაწილება

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა

მარინე ვეკუა:

სტუდენტური ფორუმის ორგანიზება

1. საბაკალავრო პროგრამა „ჟურნალისტიკა“
2. სამაგისტრო პროგრამა „მასობრივი კომუნიკაცია“
მარინე ვეკუა:
სტუდენტური საერთაშორისო ფოტოკონკურსი „დებიუტი“,
ორგანიზატორი, გთუნი, თბილისი, საქართველო, 2021
ლაურა კუტუბიძე:
1. შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის „კულტურა
მედიაში“ თანახელმძღვანელი; პროგრამის განახლება
და მომზადება ეროვნული აკრედიტაციისთვის.
ჟურნალისტთა
შემოქმედებითი
2. საქართველოს
კავშირის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.
ნონა ახალაშვილი:
1. ფსიქოლოგიური ლაბორატორია 1 და კრიმინალური
ფსიქოლოგიის სააგენტო - დამფუძნებელი დირექტორი,
სასწავლო

ტრენინგ

-ცენტრი,

სადაც

იგეგმება

და

ტარდება სხვადასხვა ტრენინგი სტუდენტებისათვის
2. პროექტი „სკოლა“ – 2021 19ივნისი - 11ივლისი - 8
ღონისძიება
3. პროექტი „პროფორიენტაცია“, 2021 14 ნოემბერი - 5
დეკემბერი - 8 ღონისძიება
ინგა დიაკონიძე:
1.

2.

ონლსინ
სესია
სესია
თემაზე:
ხარისხის
PLA
უზრუნველყოფის
შიდა
მექანიზმების
შეფასება
(განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი)
ინლაინ
სესია
სესია
თემაზე:
უსდ-ების
PLA
ინტერნაციონალიზაცია
(განათლების
ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი)

ტასო გეთაშვილი:
1.

(მიმდინარე) საერთაშორისო ტექნოლოგიურ-სამეწარმეო
საგანმანათლებლო პროგრამა „ტექნოვეიშენ გოგონები“,

სამუშაო ჯგუფის მენტორი დეკემბერი, 2021 - ივლისი,
2022

ფაკულტეტის დეკანი,
პროფესორი

გელა ალადაშვილი

