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გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი შედეგები 

2016-2017  

სასწავლო წელი     

 

      სამეცნიერო კვლევების განხორციელება  გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის 

მისიის მნიშვნელოვანი ასპექტია და მიზნად ისახავს: 

▪ ხარისხსა და შედეგებზე ორიენტირებული კვლევების უზრუნველყოფას; 

▪ სამეცნიერო -კვლევების  მრავალფეროვნების უზრუნველყოფას; 

▪ პროფილური კვლევების გაღრმავებას და სასწავლო პროცესთან მის ინტეგრირებას;  

▪ საგანზე ორიენტირებულ და ინტერდისციპლინური კვლევების განვითარებას; 

▪ საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციისთვის სათანადო ბაზის შექმნას; 

▪ სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობის მოტივირებას. 

           სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობის ერთწლიანი  გეგმა წარმოადგენს  უნივერსიტეტის  

განვითარების სტრატეგიის  შემადგენელ ნაწილს და შედგენილია გთსუ-ში მოქმედი 

ფაკულტეტების/ კათედრების სამეცნიერო-კვლევითი სამოქმედო გეგმების საფუძველზე.            

        ერთწლიანი სამოქმედო გეგმაში (2016-2017) მოცემულია კვლევების პრიორიტეტული 

მიმართულებები ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა 

მიმართულებებით. 

         აღნიშნული პრიორიტეტებია: 

1. პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმირების შედეგების, პრობლემების, 

პერსპექტივების კვლევა;  

2.  საქართველოს სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური სტაბილურობისა  და აღმასრულებელი 

მმართველობის მოდელის  კვლევა;  

3.  თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენის კვლევა სტუდენტთა აგრესიის 

დონეზე; 

4. საზოგადოებაზე მედიის გავლენის ასპექტების კვლევა; 

5. მეუღლეთა ქონების სამართლებრივი რეჟიმის და მასთან დაკავშირებული დავების 

გადაწყვეტის თავისებურებათა კვლევა; 

6. სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა პროფესიული ორიენტაციის მდგომარეობისა და 

პერსპექტივების კვლევა; 

7. საქართველოს პერსპექტივების  კვლევა  რეკრეაციული ტურიზმის   საერთაშორისო 

ტრენდების   კონტექსტში. 
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სამართლის ფაკულტეტი   2016-2017 

 

1. სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/თემა 

- მეუღლეთა ქონების სამართლებრივი რეჟიმის და მასთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტის 

თავისებურებათა კვლევა; 

- სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა პროფესიული ორიენტაციის მდგომარეობისა და 

პერსპექტივების კვლევა; 

2. პუბლიკაციები 
 

გთსუს გამოცემები 1. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა 

ყოველწლიური კრებული, N6, 2016  

2. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი’’, N 

.2016 

მონოგრაფიები 

 

1. დ. სუხიტაშვილი. სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, 2016;  

სტატიები რეფერირებად/ 

რეცენზირებად  ჟურნალში 
 

კერძო სამართლის კათედრა: 

1. რ. შენგელია - „საბანკო საქმე“, გურამ თავართქილაძის სასწავლო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2017; 

2. შ. ქურდაძე, რ. შენგელია - მეუღლეთა ქონების სამართლებრივი რეჟიმი და 

მასთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტის თავისებურებანი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2017; 

3. დ. სუხიტაშვილი, რ. შენგელია, შ. ქურდაძე - პასუხისმგებლობა მომეტებული 

საფრთხის წყაროთი მიყენებული ზიანისათვის - საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2016; 

4. დ. სუხიტაშვილი, თ. სუხიტაშვილი - სამოქალაქო სამართალსუბიექტობა, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2016;  

5. დ. სუხიტაშვილი - გარიგების ფორმის ცვლილება დროში და მისი გავლენა 

სამოქალაქო ურთიერთობებზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2017;  

6. დ. სუხიტაშვილი, თ. სუხიტაშვილი - პასუხისმგებლობა ფულადი 

ვალდებულების დარღვევისათვის - გურამ თავართქილაძის სასწავლო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2016; 

7. ლ. დოღონაძე - მოსამართლის გამოხატვის თავისუფლების უფლება -

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2016; 

საჯარო სამართლის კათედრა: 

8. შ. ფიცხელაური, გ. ლობჟანიძე, ვ. ბენიძე, ს. ჭელიძე, ნ. თევდორაძე,                             

დ. ლობჟანიძე - გურამ თავართქილაძისა და საქართველოს  ტექნიკური 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფასეულობითი და პროფესიული ორიენტაციების 

მდგომარეობა და პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2017;9.  
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9. შ. ფიცხელაური - საგამოძიებო და ოპერატიულ–სამძებრო ორგანოების 

ურთიერთმოქმედების ტაქტიკის ზოგადი დახასიათება, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2016; 

10. შ. ფიცხელაური. საგამოძიებო ტაქტიკური კომბინაციის საინფორმაციო, 

ლოგიკური სტრუქტურა, ჟურნალი „იურისტი“, 2017; 

11. გ. ლობჟანიძე - ფეოდალური საქართველოს ადგილობრივი მმართველობისა და 

თვითმმართველობის სამართლებრივი ასპექტები, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2016; 

12. გ. ლობჟანიძე - საერთაშორისო აერონავიგაციის სამართლებრივი საფუძვლები, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2016; 

13. გ. ლობჟანიძე - ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური მოწყობის 

კრიტერიუმები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება 

და კანონი, 2016; 

14. გ. ლობჟანიძე - საკანონმდებლო ტექნიკა და მეთოდოლოგია, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2017; 

15. გ. ლობჟანიძე - „საერთაშორისო კოსმოსური სამართლის ევოლუცია“, ჟურნალი 

„იურისტი“, 2017; 

16. გ. ხუნაშვილი, დ. ხობელია - გერმანიის ადმინისტრაციული იუსტიცია და მისი 

თავისებურებანი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება 

და კანონი, 2017; 

17. ნ. თევდორაძე, ს. ჭელიძე - მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი ცალკეული 

გარემოებანი და საერთაშორისო პრაქტიკა (შედარებითი ანალიზი), 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2017; 

18. ე. ფუტკარაძე - სასჯელის და მისი დანიშვნის საკითხი საზღვარგარეთის 

ქვეყნებში (ზოგიერთი პრობლემის შედარებითი ანალიზი) ნაწილი II, 2016; 

19. თ. ებრალიძე.მამულიშვილი, „მართლმსაჯულება და კანონი“, 2016; 

20. თ. ებრალიძე - დანაშაულის პროვოკაცია, „ოთარ გამყრელიძე - 80, საიუბილეო 

კრებული“, 2016; 

21. ვ. ბენიძე - საპროცესო კანონმდებლობის ერთი ხარვეზის შესახებ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, 2016. 

სტატიები საზღვარგარეთის  

ჟურნალში 

1. გ. ლობჟანიძე - ქ. კიევი, „Правовая Концепция Питера Маланчука и 

муниципальное право“, 2017; 

სამეცნიერო-პოპულარული 

ნაშრომები 

1. გ. ლობჟანიძე „მოგონებათა ქრონიკები“, 2017 

 

სახელმძღვანელოები კერძო სამართლის კათედრა: 

1. შ. ქურდაძე, გ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი  - სამოქალაქო სააღსრულებო 

სამართალი, 2017; 

2. რ. შენგელია - საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი - 2017; 

3. რ. შენგელია - შ. ქურდაძე, გ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი  - სამოქალაქო 

სააღსრულებო სამართალი, სახელმძღვანელოს რედაქტირება, 2017 

საჯარო სამართლის კათედრა: 

4. გ. ლობჟანიძე - ნ. მაისურაძის სახელმძღვანელოს „მართვის ორგანიზაცია“ - 

რედაქტირება, 2017; 

5. ნ. თევდორაძე, ს. ჭელიძე - მალხაზ ლომსაძის სახელმძღვანელოს - „სისხლის 

სამართლის პროცესი“ რეცენზირება, 2016; 

6. ნ. თევდორაძე, ს. ჭელიძე - მალხაზ ლომსაძის სახელმძღვანელოს - 

„ექსპერტიზის დანიშვნის საფუძველი, სახეები და ექსპერტის წინაშე დასასმელი 

კითხვები გამოძიების პროცესი“ რეცენზირება, 2016; 

3.სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებები 
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კონფერენციებში 

სიმპოზიუმებში, 

სემინარებში მონაწილეობა 

კერძო სამართლის კათედრა: 

1. ლ. საჯაია - საპარლამენტო კონტროლის ფორმები და მისი გაძლიერება - 

ტრენინგი პარლამენტის მაჟორიტარი წევრების ბიუროების 

თანამშრომლებისათვის, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“, 2017.  

საჯარო სამართლის კათედრა: 

2. დ. ლობჟანიძე - გენდერული თანასწორობა, ლოპოტა, 2017. 

3. ე. ფუტკარაძე. თბილისი; საერთაშორისო კონფერენცია - სამართლის 

აქტუალური პრობლემები, სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი, 2017; 

4. ე. ფუტკარაძე. თბილისი;  სისხლისსამართლებრივი სანქციები და სასჯელის 

შეფარდება, პროპორციულობის პრინციპის გამოყენება სასჯელის შეფარდების   

დროს, 2017; 

5. თ. ებრალიძე - თბილისი, „საქართველოს უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო 

კონფერენცია: „სამართალი თანამედროვე გამოწვევების წინაშე“, მექრთამეობის 

ზოგიერთი ასპექტი სისხლის სამართალში, 2016; 

6. თ. ებრალიძე - თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის 

ინსტიტუტი,  ნიბლია უგრეხელიძის დაბადების 80 წლისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია, რუსული გავლენა ქართულ ანტიკორუფციულ 

კანონმდებლობასა და დოგმატიკაზე, 2017; 

7. ვ. ბენიძე - საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2016 

საზღვარგარეთ  ჩატარებულ 

კონფერენციებში 

სიმპოზიუმებში, 

სემინარებში, ტრენინგებში 

მონაწილეობა 

 კერძო სამართლის კათედრა: 

1. ლ. საჯაია - მრგვალი მაგიდა, სამუშაო შეხვედრა „როგორ დავწეროთ კარგი 

კანონი“, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, 

დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი (OSCE- 

ODIHR) ვარშავა, პოლონეთი, 2017; 

საჯარო სამართლის კათედრა: 

2. დ. ლობჟანიძე - თვითმმართველობის ორგანიზაცია,თურქეთი, ანკარა, 2017; 

3. გ.ლობჟანიძე. კიევი, საერთაშორისოკონფერენციის თანადამფუძნებელ 

,„გლობალიზაცია და სახელმწიფოთა პოზიცია“, 2017; 

4. გ. ლობჟანიძე - ქ. კიევი, ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი, პიტერ 

მალანჩუკის კონცეფცია და მუნიციპალური სამართალი, 2017;  

5. დ. ლობჟანიძე - უკრაინა, ვინიცა, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანიზაცია საქართველოსა და უკრაინაში, საქართველოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანიზაციის საკანონმდებლო ბაზა, 2017; 

6. ე. ფუტკარაძე - Delhi NCR, India; 18 th  World Congress of Criminology, Women and 

Children as Victims and Offenders in Georgia, 2016; 

7. ე. ფუტკარაძე - Delhi NCR, India; 18 th  World Congress of Criminology, Teaching 

Criminology in Georgia, 2016; 

4.სტუდენტთა სამეცნიერო  საქმიანობის ორგანიზება 
 

კათედრის/ფაკულტეტის 

მიერ ორგანიზებული 

კონფერენციები 

 

კერძო სამართლის კათედრა: 

1. რ. შენგელია - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; მომზადებულ 

სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2017;  

2. ნ. ფიცხელაური - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 6, 2017;  

3. ლ. დოღონაძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2017. 

საჯარო სამართლის კათედრა: 

4. გ. ლობჟანიძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 5, 2017;  
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5. ნ. თევდორაძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2017; 

6. ს. ჭელიძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; მომზადებულ 

სტუდენტთა რაოდენობა - 2, 2017; 

7. შ. ფიცხელაური - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 4, 2017; 

8. ვ. ბენიძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; მომზადებულ 

სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2017;  

9. ე. ფუტკარაძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 8, 2017.  

5. სარედაქტორო საქმიანობა 
 

მონოგრაფიის სამეცნიერო 

რედაქტორობა 

 

1. რ. შენგელია - დ. სუხიტაშვილისა და თ. სუხიტაშვილის მონოგრაფიის - 

„სამოქალაქო-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა“ - რედაქტირება - 2017 

სარედაქტორო 

საქმიანობის სხვა 

ფორმები (სარედაქციო 

საბჭოს წევრობა, 

სარედაქციო კოლეგიის 

წევრობა, სხვა): 

 

1. გ.ლობჟანიძე.გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომათა ყოველწლიური კრებული, N6, 2016 N7 2017. სარედაქციო საბჭოს წევრი 

2. შ.ფიცხელაური.გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომათა ყოველწლიური კრებული, N6, 2016 N7 2017. სარედაქციო საბჭოს წევრი 

3. რ.პაულინგი. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომათა ყოველწლიური კრებული, N6, 2016 N7 2017. სარედაქციო საბჭოს წევრი 

 

6. სარეცენზიო  საქმიანობა 
 

მონოგრაფიის 

რეცენზირება 

1. ე. ფუტკარაძე.ი. ვარძელაშვილის მონოგრაფიის - „სასჯელის მიზანი“, 

რეცენზირება, 2016. 

სადოქტორო/სამაგისტრო 

ნაშრომის 

რეცენზირება/ოპონენტობა 

 

1. რ. შენგელია. საბაკალავრო და სამაგისტრო თემების ხელმძღვანელობა, 

რეცენზირება; 

2. შ. ქურდაძე.დოქტორანტის რეცენზირება; 

3. გ. ლობჟანიძე.დოქტორანტის ოპონენტობა; 

სხვა 1. რ. შენგელია. პროექტი „მაგისტრანტები ბაკალავრებისათვის“; 

2. რ. შენგელია. სალექციო კურსის „საბიუჯეტო სამართალი“ მომზადება;  

3. ვ. ბენიძე. ტესტები და კაზუსები მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 

გამოცდისათვის, 2017 

7. სამეცნიერო საზოგადოების/ასოციაციის წევრობა 

სამეცნიერო საზოგადოების 

სახელწოდება 

 

1. ვ. ბენიძე. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოს წევრი; 

 

8. დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტში/პროექტებში მონაწილეობა 
 

პროექტის 

სახელწოდება,სტატუსი,  

დაფინანსების წყარო 

 

კერძო სამართლის კათედრა: 

1. ლ. საჯაია - უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის 

ადვოკატირება, ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო (OSGF), 2017-2018;   

2. ლ. საჯაია. კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში. პარლამენტის 

საქმიანობის მონიტორინგი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო (USAID), 2017-2018;   

9. საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა 
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თანამშრომლობის 

ობიექტი/ობიექტები; 

ფორმები, 

მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კვლევითი პროექტის:“Freedom Security$Justice 

(FSJ) კონსორციუმში გაწევრიანების  თაობაზე პეჩის (უნგრეთი), ინჰოლანდის 

(ნიდერლანდები),  ვილნიუსის (ლიტვა), ალსტერის (ჩრდ. ირლანდია) და სან-

პაბლოს (ესპანეთი) უნივერსიტეტებთან.  

10. სამაგისტრო/სადოქტორო  ნაშრომის ხელმძღვანელობა 

 

სამაგისტრო ნაშრომი კერძო სამართლის კათედრა: 

1. შ. ქურდაძე. სამაგისტრო თემების ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

2. დ. სუხიტაშვილი - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

3. ლ. საჯაია - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

4. ნ. ფიცხელაური ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

5. ლ. დოღონაძე - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

6. ზ. ძლიერიშვილი - ხელმძღვანელობა.  

საჯარო სამართლის კათედრა: 

7. გ. ლობჟანიძე - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

8. შ. ფიცხელაური - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

9. ვ. ბენიძე - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

10. ს. ჭელიძე - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

11. ნ. თევდორაძე - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

12. თ. ებრალიძე - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება; 

13. ე. ფუტკარაძე - ხელმძღვანელობა, რეცენზირება. 

სადოქტორიო ნაშრომი 

(მიწვევის შემთხვევაში) 

1. გ. ლობჟანიძე-სადოქტორო ნაშრომის ოპონენტობა 

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი    2016-2017 

 

1. სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/თემა 

- თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენის კვლევა სტუდენტთა აგრესიის დონეზე; 

- საზოგადოებაზე მედიის გავლენის ასპექტების კვლევა; 

- პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმირების შედეგების, პრობლემების, 

პერსპექტივების კვლევა;  

-  საქართველოს სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური სტაბილურობისა  და აღმასრულებელი 

მმართველობის მოდელის  კვლევა;  

- საქართველოს პერსპექტივების  კვლევა  რეკრეაციული ტურიზმის   საერთაშორისო ტრენდების   

კონტექსტში. 

2. პუბლიკაციები 
 

მონოგრაფიები 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა: 

1. მ. ვეკუა, დ. ჩიკვილაძე, ლ. კუტუბიძე - ჟურნალისტიკა, 2017. 
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საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

2. ვ. ვაშაკიძე.ახალი ქართლის ცხოვრება (ტომი I - უძველესი დროიდან დავით 

აღმაშენებლის ისტორიკოსის ჩათვლით) (სამეცნიერო რედაქტირება); 

3. ვ. ვაშაკიძე.„საქართველოს ისტორიის ატლასი“, II გამოცემა (რეცენზირება); 

4. ლ. ჯანგებაშვილი.თ. რაზმაძის „აპოკალიპსის დღიურები“ მხატვრული 

ლიტერატურა - რომანი (რედაქტირება); 

5. მ.  კოღუაშვილი.ახალი ჟურნალიზმი 60-იანი წლების ამერიკულ 

ლიტერატურაში, 2017. 

 

სტატიები რეფერირებად/ 

რეცენზირებად  

ჟურნალში 
 

ინფორმატიკის კათედრა: 

1. მ. მიქელაძე - Задачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в 

медицине. Сборник трудов Института систем управления А.Элиашвили 

Грузинского технического университета №20, 2016; 

2. მ. მიქელაძე - Причинно-следственная модель знаний в интеллектуальной 

системе медицинской диагностики. Сборник трудов Института систем 

управления А.Элиашвили Грузинского технического университета №20, 2016; 

3. მ. მიქელაძე - კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატების 

არჩევის ინტელექტუალური სისტემა, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული #20, 2016; 

4. მ. მიქელაძე - Data Mining ტექნოლოგიები საცალო გაყიდვების ანალიზისთვის. 

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა 

კრებული #7, 2017; 

5. თ. ჟვანია - “საწარმოო პროცესების მართვის ექსპერტული სისტემის 

მოდელი“გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა 

კრებული, 2017; 

6. თ. ჟვანია - „Multifactor Analysis of Business Processes Using OLAP Tools“, მე-8 

საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია - „ინტერნეტი და 

საზოგადოება“, ინსო. 2017, ქუთაისი, კონფერენციის მასალები, 2017. 

ფინანსების და ეკონომიკის კათედრა 

7. დ. კბილაძე - The search of modern methods for statistical quality control of services, 

2017; 

8. ლ. ტაბატაძე - Strategic Directions of Strengthening Competition on Higher 

Education Market of Georgia, 2016; 

9. ნ. ბაგრატიონი.საქართველოს ეკონომიკაში საკრედიტო ურთიერთობათა 

ინტენსიფიკაციის საკითხები, 2017; 

10. დ. ვეკუა.დაზღვევის ისტორიული წანამძღვრები და მისი განვითარების 

ეტაპები, 2016; 

11. დ. ვეკუა .საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პარადიგმა, 2017; 

12. ს. თავართქილაძე - ციფრული ეკონომიკა - მომავლის ეკონომიკა, 2017; 

13. დ. კბილაძე.სურსათის წარმოებისა და მოხმარების ისტორიულ-

სტატისტიკური ასპექტები საქართველოში, 2017. 

ბიზნესის მართვის კათედრა: 

14. მ.უკლება. „ETIS ევროპული ტურიზმის ინდიკატორების სისტემის 

მნიშვნელობა საქარტველოს დესტინაციებისთვის“  III  რეგიონული 

სიმპოზიუმი  “საკრუიზო  ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი 

განვითარების პერსპექტივები  შავი ზღვის რეგიონში”, 2016; 

15. ნ. კვარაცხელია - სტატია გთსუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებულში: 

ჰიდროთერმული სპაინდუსტრიის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი 

მსოფლიოსა და საქართველოში, 2017;  



8 
 

16. ლ. ჩაგელიშვილი. საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარი და ენტროპიის 

კონცეპტუალური საკითხები გლობალური  კონკურენციის პირობებში, 2017; 

17. ბ. ალადაშვილი - ეკონომიკური სანქციები, როგორც გეოპოლიტიკური იარაღი, 

2017; 

18. გ. ალადაშვილი - მეწარმეობის სტიმულირების თანამედროვე გამოწვევები, 

2017. 

19. მ. ვეკუა - Challenges of Media Education Standards in Georgia, Journal of Education, 

International Black sea University, March, 2017; 

20. დ. ჩიკვილაძე - „სულის არისტოკრატი“ უცხოელის თვალსაზრისით, 2017; 

21. ლ. კუტუბიძე - სარედაქციო დამოუკიდებლობა და ლიდერის ფაქტორი.2016 

         საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

22. ნ. ახალაშვილი - „მიღწევის მოტივაცია და პიროვნების ტიპოლოგია“, გურამ 

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 

7, 2017; 

23. ნ. ახალაშვილი. „სოციალური ადაპტაციის პრობლემები უმცროს სასკოლო 

ასაკში“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერისტეტის შრომათა კრებული, 2017; 

24. რ. ბალანჩივაძე - განათლების ფილოსოფიურ - თეორიული საკითხები 

(„საქართველოს განათლების მატიანე“), 2017;  

25. ე. კერესელიძე - ძალადობრივი ფილმების გავლენა ბავშვთა ფსიქიკაზე, 

სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, N5, 2017; 

26. გ. კუტალაძე - საჯავახო ქვეყანა (გურამ თავართქილაძის სასწავლო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 7), 2017; 

27. ლ. ჯანგებაშვილი - ფრიდრიხ ნიცშეს კონცეფციის გრიგოლ რობაქიძისეული 

გააზრება (სტატია, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომათა კრებული N 7), 2017; 

28. თ. ფანცულაია - ბიზნესის ეთიკური პრობლემები, მორალური 

პასუხისმგებლობა. ზნეობრივი აზროვნების წესი  (გურამ თავართქილაძის 

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 7), 2017;  

29. მ.  კოღუაშვილი - „მედეას ინტერპრეტაციის საკითხისათვის მე-20 საუკუნის 

ამერიკულ თეატრში“ (სტატია, ქუთაისის სამეცნიერო შრომათა კრებული), 

2016; 

30. მ.  კოღუაშვილი - მაღალი მოდერნიზმი და თ. ელიოტის ლიტერატურული 

ესთეტიკა (თსუ, ამერიკისმცოდნეობის ჟურნალი), 2017. 

სტატიები 

საზღვარგარეთის  

ჟურნალში 
 

ბიზნესის მართვის კათედრა 

1. ნ. კვარაცხელია - “Sustainable development of Tourism at Georgian mountian 

destinations: Challenges and outlooks” კრებულში „Changing Paradigms in 

Sustainable Mountian Tourism Research“; გამომცემლობა Erich Schmidt Verlag, 

2016; 

2. ლ. ჩაგელიშვილი - Features of EU Regional Economic Development and Georgia, 

China-USA Business Review, Feb. 2017, Vol. 16, No. 2,  doi: 10.17265/1537-

1514/2017.02.004, 2017;  

3. თ. ჟვანია - “Process Management in Warehousing Logistics by Means of RFID 

Automated System“, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies, 

ISSN:2458-925X;   Vol.3 Issue 3, March-2017,  

სახელმძღვანელოები ბიზნესის მართვის კათედრა 

1. მ.უკლება. ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი. 2017 .გამომც. 

„უნივერსალი“ 

2. მ.უკლება. რეკრეაციის თეორისა და პრაქტიკა. 2017.გამომც. :უნივერსალი“ 

ინფორმატიკის კათედრა 
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3. თ. ჟვანია - „ელექტრონული ბიზნესი“ - საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 2017, ISBN 978-9941-20-861-4. 

ფინანსების და ეკონომიკის კათედრა 

4. დ. ვეკუა - სადაზღვევო საქმე, 2016; 

5. დ. კალანდარიშვილი - პრეკალკულუსი ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის, 2016; 

6. დ. კალანდარიშვილი - კალკულუსი 1 (დიფერენვიალური აღრიცხვა) 

(ელექტრონული ვერსია), 2016; 

7. დ. კალანდარიშვილი - კალკულუსი 1 (ინტეგრალური აღრიცხვა) 

(ელექტრონული ვერსია), 2016; 

8. დ. კალანდარიშვილი - მათემატიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის 

(ელექტრონული ვერსია) (შევსება განახლება), 2016. 

საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

9. ნ. ახალაშვილი - ფსიქოლოგიის ისტორიის საკითხები, 2017; 

10. რ. ბალანჩივაძე - განათლების ფილოსოფია (მომზადებულია გამოსაცემად), 

2017;  

11. ვ. ვაშაკიძე - ფსიქოლოგიის ისტორიის საკითხები (სახელმძღვანელო, 

სამეცნიერო რედაქტირება), 2017; 

12. გ. კუტალაძე - პოლიტიკური აზრის ისტორიის ნარკვევები (მომზადებულია 

გამოსაცემად);  

 

3 .სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებები 
 

კონფერენციებში 

სიმპოზიუმებში, 

სემინარებში მონაწილეობა 

ინფორმატიკის კათედრა: 

8. თ. ჟვანია - ტემპუსის პროექტი „ კომპეტენციის ცენტრის ქსელი შავი ზღვის 

აუზის საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისათვის“ ფარგლებში, სემინარი/ 

ვორქშოფი/საკორდინაციო შეხვედრა, ბათუმი, 2016. 

ფინანსების და ეკონომიკის კათედრა 

9. ს. თავართქილაძე - საქართველოს საინოვაციო პოტენციალის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები და გაუმჯობესების პირობები, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, 

საქართველოს ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი, კავკასიის 

უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, 2016. 
 

ჟურნალისტიკის  კათედრა: 

10. ლ. კუტუბიძე - ტრეინინგი ლექტორებისთვის: პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, 

გაეროს განვითარების ფონდი (UNDP), ევროკავშირი საქართველოსთვის, 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ყვარელი, 6-7 მაისი, 

2017. 

საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

11. ნ. ახალაშვილი - იურიდიული ფსიქოლოგია, დ. უზნაძის სახელობის 

ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი, 2017; 

12. ნ. გოგიჩაშვილი - შრომის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის 

(OHSAS-18001-2007) საერთაშორისო (ISO) სტანდარტები, აიბი - მთიები, 2017; 

13. ნ. გოგიჩაშვილი - პიროვნული ზრდის თრენინგი მოზარდებისათვის (3 თვიანი 

კურსი), ხათუნა მუზაშვილის ფსიქოლოგიური ცენტრი, 2017; 

ინფორმატიკის კათედრა 

14. მ. მიქელაძე - ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების 60 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საიუბილეო სესია, Задачи, методы и системы интеллектуального 

анализа данных в медицине, საქართველო, თბილისი, 2016;  

15. თ. ჟვანია - მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 

„ინტერნეტი და საზოგადოება“, ინსო – 2017, 7-8 ივლისი, ქუთაისი, (სტატია), 
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„Multifactor Analysis of Business Processes Using OLAP Tools“, 2017. 

16. თ.ჟვანია. IV რეგიონული სიმპოზიუმი  “საკრუიზო  ტურიზმი – მსოფლიო 

გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები  შავი ზღვის რეგიონში”, 

ბათუმი 2017; 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა 

17. ს. თავართქილაძე - თსუ - ამერიკათმცოდნეობის მე-18 საერთაშორისო 

კონფერენცია, მიძღვნილი ამერიკის კონსტიტუციის მიღებიდან 230 

წლისთავისადმი, ქართულ-ამერიკული ეკონომიკური ურთიერთობების 25 

წლის მიმოხილვა, 2017; 

18. ლ. ტაბატაძე - ქ. თბილისი, ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის 

პირობებში, მცირე და საშუალო ბიზნესის ადმინისტრირება ევროკავშირის 

წევრ ქვეყნებში, 2017; 

19. დ. კბილაძე - ქ. თბილისი, სტუ, მდგრადი კონომიკის განვითარების 

პრობლემები, სტატისტიკური მეთოდის    ,,6 სიგმა,, გამოყენება თბილისის 

საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის 

შესაფასებლად. 2016 

ბიზნესის მართვის კათედრა 

20. მ.უკლება. III რეგიონული სიმპოზიუმი  “საკრუიზო  ტურიზმი – მსოფლიო 

გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები  შავი ზღვის რეგიონში”, 

ბათუმი,2016; 

21. მ.უკლება. IV რეგიონული სიმპოზიუმი  “საკრუიზო  ტურიზმი – მსოფლიო 

გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები  შავი ზღვის რეგიონში”, 

ბათუმი 2017; 

22. ნ. კვარაცხელია - III სამეცნიერო კონფერენცია “ბიომრავალფეროვნება და 

საქართველო”, თბილისის ეროვნული ბოტანიკური ბაღი, “სოფლის ტურიზმის 

მენეჯმენტის რამდენიმე ასპექტი”, 2017; 

23. ნ. კვარაცხელია - VI  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, შ. რუსთაველის ბათუმის სახ. 

უნივერსიტეტი, „ბაკალავრიატის დონეზე დუალური განათლების სისტემის 

საქართველოში განხორციელების შესაძლებლობები“, 2017. 

24. ზ. ლაოშვილის. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები და 

უსაფრთხოების პრობლემები. 2017. „სამეცნიერო ფესტივალი“ 

ჟურნალისტიკის  კათედრა 

25. მ. ვეკუა - ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ, 

თბილისი, საქართველო, ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, პრესის თავისუფლების ამერიკული კონცეფცია, 

2017; 

26. მ. ვეკუა - საინფორმაციო სააგენტო “REPORTIORI”, მედიის გავლენის 

ეფექტიანი ფორმები და ხერხები, 2017; 

27. დ. ჩიკვილაძე - საინფორმაციო სააგენტო “REPORTIORI”, მედიისა და 

საზოგადოების ურთიერთგავლენა ისტორიულ ჭრილში, 2017; 

28. ნ. ფოფხაძე - საინფორმაციო სააგენტო “REPORTIORI”, სიძულვილის ენა, 

როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი, 2017;  

29. ლ. კუტუბიძე - საინფორმაციო სააგენტო “REPORTIORI”, ახალი მედიის 

ნაკადების გავლენა, 2017; 

30. ლ. კუტუბიძე - ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, 

თსუ, თბილისი, საქართველო, ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, სარედაქციო დამოუკიდებლობის 

ანთოლოგიური ნიმუშები ამერიკულ ჟურნალიზმში, 2017.  
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31. ლ. კუტუბიძე. .... 2017. „სამეცნიერო ფესტივალი“ 

საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

32. გ. მათიაშვილი - III  რეგიონული სიმპოზიუმი  “საკრუიზო  ტურიზმი – 

მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები  შავი ზღვის 

რეგიონში”, 2016; 

33. გ. მათიაშვილი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, „კომპეტენციათა 

ცენტრების ქსელი შავი ზღვის აუზის საკრუიზო ტურიზმის 

განვითარებისათვის“, 2016; 

34. მ.კოღუაშვილი. თსუ, დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია, ქართულ-

ამერიკული ლიტერატურულ-კულტურული ურთიერთობების 

საკითხისათვის, 2017; 

35. მ.  კოღუაშვილი. შავი ზღვის უნივერსიტეტი, ამერიკისმცოდნეობის 

საერთაშორისო კონფერენცია, მაღალი მოდერნიზმი და თ. ელიოტის 

ლიტერატურული ესთეტიკა, 2017; 

36. მ.  კოღუაშვილი - ქუთაისის უნივერსიტეტი, ამერიკისმცოდნეობის 

საერთაშორისო კონფერენცია, „მედეას ინტერპრეტაციის საკითხისათვის მე-20 

საუკუნის ამერიკულ თეატრში“, 2016. 

საზღვარგარეთ  

ჩატარებულ 

კონფერენციებში 

სიმპოზიუმებში, 

სემინარებში, ტრენინგებში 

მონაწილეობა 

საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

1. გ. მათიაშვილი. კროსკულტურული კომუნიკაციები ბიზნეს მოლაპარაკებებში. 

კონსტანტა, „ოვიდიუსის“ უნივერსიტეტი, რუმინეთი, 2016 

2. გ. მათიაშვილი. სტაჟირება.ბოცენი/ბოლცანო, EURAC -ევროპული კვლევის 

აკადემია, იტალია, 2016; 

ბიზნესის მართვის კათედრა 

3. მ.უკლება. ტურისტული პროდუქტის ხარისხი. კონსტანტა, „ოვიდიუსის“ 

უნივერსიტეტი, რუმინეთი, 2016 

4. მ.უკლება. ბოცენი/ბოლცანო, სტაჟირება. EURAC -ევროპული კვლევის 

აკადემია, იტალია, 2016 

5. ნ. კვარაცხელია. ბოცენი/ბოლცანო, სტაჟირება. EURAC -ევროპული კვლევის 

აკადემია, იტალია, 2016 

ინფორმატიკის კათედრა 

6. თ.ჟვანია. ბოცენი/ბოლცანო, სტაჟირება. EURAC -ევროპული კვლევის 

აკადემია, იტალია, 2016 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა 

7. დ. კბილაძე - ქ. რომი, სოციალურ და ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

საერთაშორის ინსტიტუტი, ბიზნესისა და მენეჯმენტის მე-5 კონფერენცია, 

Possible boundaries and some indicators for formation of tax burden of sustainable 

development of economy, 2017; 

 

4. სტუდენტთა სამეცნიერო  საქმიანობის ორგანიზება 
 

კათედრის/ფაკულტეტის 

მიერ ორგანიზებული 

კონფერენციები 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა: 

1. მ. ვეკუა - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; მომზადებულ 

სტუდენტთა რაოდენობა - 2, 2017; 

2. დ. ჩიკვილაძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2017; 

3. ნ. ფოფხაძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2017; 

4. ლ. კუტუბიძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2017. 
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საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

1. ნ. ახალაშვილი - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 4, 2017; 

2. ნ. გოგიჩაშვილი - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 6, 2017; 

3. მ. კვეზერელი-კოპაძე - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 2, 2017. 

ფინანსები და ეკონომიკა: 

1. ს. თავართქილაძე. სტუდენტთა სხვადასხვა სამეცნიერო აქტივობების 

(კონკურსები, ოლიმპიადები და სხვ.) ხელმძღვანელობა - რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონკურსი საქართველოს პირველი რესპუბლიიკის ეკონომიოკა, 

ფინანსთა სამინისტრო, მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1, 2016; 

2. ს. თავართქილაძე.რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციისთვის  თემის 

მომზადების ხელმძღვანელობა - მდგრადი განვითარება და თანამედროვე 

გამოწვევები, გრიგოლ რობაქიძის სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 

რაოდენობა - 5, 2016;  

3. ს. თავართქილაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისთვის თემის 

მომზადების ხელმძღვანელობა - ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება 

და საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები, ევროპის სასწავლო 

უნივერსიტეტი,  სტუდენტთა რაოდენობა - 3, 2017; 

4. ს. თავართქილაძე. საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 6, 2017; 

5. ნ. ბაგრატიონი.საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 3, 2017. 
ბიზნესის მართვის კათედრა: 

1. ლ. ჩაგელიშვილი - საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 3, 2016; 

2. ლ. ჩაგელიშვილი - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 3, 2016; 

3. გ. ალადაშვილი - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 

მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 2, 2016; 

4. გ. ალადაშვილი - სტუდენტთა სხვადასხვა სამეცნიერო აქტივობების 

(კონკურსები, ოლიმპიადები და სხვ.) - 1, 2016. 

  

5. სარედაქტორო საქმიანობა 
 

სახელმძღვანელოს  

რედაქტორობა 

 

1. ნ. კვარაცხელია. მ.უკლებას სახელმძღვანელო: „ტურისტული დესტინაციის 

მენეჯმენტი“ 2017. 

2. ნ. კვარაცხელია. მ.უკლებას სახელმძღვანელო: „რეკრეაციის თეორია და 

პრაქტიკა“, 2017 

სამეცნიერო შრომათა 

კრებულის 

რედაქტორობა 

 

1. ვ. ვაშაკიძე - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო  

შრომათა კრებული N7 (მთავარი რედაქტორი), 2017; 

2. გ. მათიაშვილი - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო  შრომათა კრებული N7 (სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე), 2017 

3. გ. მათიაშვილი - III  რეგიონული სიმპოზიუმი  (სიმპოზიუმის შრომათა 

კრებულის სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე), “საკრუიზო  ტურიზმი – 

მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები  შავი ზღვის 

რეგიონში”, 2016; 
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სამეცნიერო 

ჟურნალის 

რედაქტორობა 

1. რ. ბალანჩივაძე - ჟურნალ „მწიგნობარი“ და „რაინდი“ სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

სარედაქტორო 

საქმიანობის სხვა 

ფორმები 

(სარედაქციო საბჭოს 

წევრობა, სარედაქციო 

კოლეგიის წევრობა, 

სხვა): 

 

1. მ.უკლება. რუმინეთის ოვიდიუსის უნივერსიტეტის ჟურნალის „ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა სერია“ სამეცნიერო საბჭოს წევრი;  

2. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო  შრომათა 

კრებული სარედაქციო საბჭოს წევრი 

3. თ. ჟვანია. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი; 

4. ი.დიაკონიძე. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი; 

6.სამეცნიერო საზოგადოების/საბჭოს/ასოციაციის წევრობა 
 

სამეცნიერო 

საზოგადოების/საბჭოს/ას

ოციაციის სახელწოდება 

 

1. მ.უკლება. საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის 

გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი;  

2. მ.უკლება.AIEST (International Association of Scientific Experts) რეგულარული 

წევრი; 

3. ვ. ვაშაკიძე - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდების აღრიცხვისა და იქ 

არსებული სიძველეთათვის მოძრავი ძეგლის სტატუსის განმსაზღვრელი 

სახელმწიფო კომისიის წევრობა; 

 

7.დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტში/პროექტებში მონაწილეობა 
 

პროექტის 

სახელწოდება,სტატუსი,  

დაფინანსების წყარო 

 

ინფორმატიკის კათედრა 

1. თ. ჟვანია - ტემპუსის პროექტი „ კომპეტენციის ცენტრის ქსელი შავი ზღვის 

აუზის საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისათვის“, ევროკავშირი, 2013-16. 

ფინანსები და ეკონომიკა: 

2. საინოვაციო პროექტების მხარდაჭერის მიმდინარეობა საქართველოში, 

ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნათა კონტექსტში, 

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, 2016-2017; 

3. ს. თავართქილაძე, ლ. თოთლაძე, ნ. ბაგრატიონი, დ. ვეკუა, დ. კბილაძე,ლ. 

ტაბატაძე. საქართველოს ეკონომიკა: დეინდუსტრუალიზაციიდან ახალ 

ეკონომიკამდე, გთსუ, 2016-1017.  

ბიზნესის მართვის კათედრა: 

4. მ.უკლება. 543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐ CruiseT საკრუიზო 

ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში, TEMPUS, 2014-2017; 

5. ლ. ჩაგელიშვილი - International Visegrad Fund’s Visegrad University Studies Grant 

/V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61450035, Visegrad Fund’s, 2015-2018; 

6. ნიკო კვარაცხელია - 543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐ CruiseT 

საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში, TEMPUS, 2014-2017; 

7. ლ. ჩაგელიშვილი, გ. ალადაშვილი, ბ. ალადაშვილი, მ. თორია,                                       

კ. ჩაგელიშვილი, რ. დალაქიშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი - საქართველოს 

ეკონომიკა: დეინდუსტრუალიზაციიდან ახალ ეკონომიკამდე, გთსუ,  2016-

1017; 

  

8.საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა 
 

თანამშრომლობის 1. გ.მათიაშვილი. აშშ წმინდა გიორგის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი.2017 
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ობიექტი/ობიექტები; 

ფორმები, 

2. მ.უკლება. რუმინეთის ოვიდიუსის უნივერსიტეტის ჟურნალის „ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა სერია“ სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 

3. მ.უკლება.AIEST (International Association of Scientific Experts) რეგულარული 

წევრი; 
4. მ.უკლება.  ინჰოლანდის უნივერსიტეტის ჰაარლემის და როტერდამის 

სამართლის, ბიზნესისა და ფინანსების ფაკულტეტი. Erasmus+პედაგოგთა 

მობილობა K107, 2017. ლექციების კურსი: „საქართველო ახალი ტურისტული 

დესტინაცია“ 

5. ი.დიაკონიძე. ინჰოლანდის უნივერსიტეტის ჰაარლემის და როტერდამის 

სამართლის, ბიზნესისა და ფინანსების ფაკულტეტი. Erasmus+პედაგოგთა 

მობილობა K107, 2017. ლექციების კურსი: “ინტერკულტრული კოუნიკაციების 

პრინციპები“ 

9.სამაგისტრო/სადოქტორო  ნაშრომის ხელმძღვანელობა 
 

სამაგისტრო ნაშრომი 1. მ.ვეკუა 

2. ლ. კუტუბიძე    

3. დ.ჩიკვილაძე 

4. ლ.ჩაგელიშვილი 

5. ნ. ბაგრატიონი 

6. ს.თავართქილაძე 

7. გ.ალადაშვილი 

8. მ.უკლება 

9. ნ.კვარაცხელია 

10. ს.თევდორაძე 

11. ლ.თოთლაძე 

სადოქტორო ნაშრომი 

(მიწვევის შემთხვევაში) 

ლ.ჩაგელიშვილი  

 

10. სხვა აქტივობები 
 

საგრანტო პროექტის მომზადება: 
ინფორმატიკის კათედრა: 

 მ. მიქელაძე - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსისთვის საგრანტო პროექტის 

მომზადება და წარდგენა, პროექტის დასახელება: „კონცეპტუალური და მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზის 

მეთოდების შემუშავება და მათი გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტირების პროცესის კომპიუტერულ 

მოდელირებაში“, პროექტის შიფრი: FR2017/ FR17_143; როლი პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი; 

სალექციო კურსების მომზადება: 
ინფორმატიკის კათედრა:  

ვ. ხუჭუა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები (სალექციო კურსის ელექტრონული ვერსიის  პრეზენტაციის 

განახლება); 

ვ. ხუჭუა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში (სალექციო კურსის ელექტრონული ვერსიის 

პრეზენტაციის განახლება); 

       ფინანსების  და ეკონომიკის კათედრა 

ნ. ბაგრატიონი - საბანკო-სავალუტო ოპერაციები; 

ს. თავართქილაძე - ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაცია.  

ბიზნესის მართვის კათედრა: 

 კ. ჩაგელიშვილი - სტრატეგიული მარკეტინგი; 

        ჟურნალისტიკის  კათედრა: 

მ. ვეკუა - სალექციო კურსის მომზადება - კულტურა მედიაში (სამაგისტრო პროგრამისთვის);  

 

ტრენინგ-კურსების მომზადება და საკონსულტაციო  

 მომსახურება 
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა: 

 გ. მათიაშვილი. ტრენინგ კურსის მომზადება ტემპუსის პროექტის ფარგლებში: კროსკულტურული 

კომინიკაციები ბიზნეს მოლაპარაკებებში“  2016, 2017 
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ინფორმატიკის კათედრა:  

თ.ჟვანია. ტრენინგ კურსის მომზადება ტემპუსის პროექტის ფარგლებში:“სოციალური მედია და ინტერნეტ 

ტექნოლოგიები ტურიზმში“2016, 2017 

ბიზნესის მართვის კათედრა:  

მ.უკლება. ტრენინგ კურსის მომზადება ტემპუსის პროექტის ფარგლებში: „მდგრადი დესტინაციის 

მენეჯმენტი“ 2016, 2017 

ნ. კვარაცხელია. ტრენინგ კურსის მომზადება ტემპუსის პროექტის ფარგლებში:“ექსკურსიების მენეჯმენტი 

და გიდის სტანდარტები“2016, 2017 

ლ.ჩაგელიშვილი-აგლაძე. ტრენინგ კურსის მომზადება და ბიზნეს სექტორის საკონსულტაციო მომსახურება  

ტემპუსის პროექტის ფარგლებში:“სატრატეგიული მენეჯმენტი“ 2016, 2017 

გ. ალადაშვილი. ტრენინგ კურსის მომზადება და ბიზნეს სექტორის საკონსულტაციო მომსახურება ტემპუსის 

პროექტის ფარგლებში:“ ორგანიზაციული განვითარება“  2016, 2017 

აქტივობები მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის  
საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა: 

რ. ბალანჩივაძე - “განათლების ფილოსოფია“  (სამეცნიერო-პოპულარული გადაცემის ავტორი და წამყვანი, 

„ქართული TV”); 

თ. ფანცულაია - მიხეილ ჩისტოი, „1936 -38 წლების მოსკოვური რეპრესიები: სხვადასხვაგვარად 

მოაზროვნებისა თუ მეხუთე კოლონიის განადგურება?“ თარგმანი; 

თ. ფანცულაია - გრიგოლ ხუხაძე, „ილია ჭავჭავაძის პოლიტიკური მრწამსი“ თარგმანი. 

პრაქტიკულ-გამოყენებითი აქტივობები 
ვ. ხუჭუა - უნივერსიტეტის მართვის სისტემის ალგორითმის დამუშავება და დანერგვა; 

თ. ჟვანია - უნივერსიტეტის მართვის სისტემის ალგორითმების განახლება/დამუშავება და დანერგვა 

სასწავლო პროცესში: 

 
 


