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სამეცნიერო საქმიანობა
ძირითადი შედეგები

თბილისი
2016

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობის ანგარიში

(15.07.2015 წ. – 15.07.2016 წ.)

საანგარიშო პერიოდში გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში გაწეული
სამეცნიერო საქმიანობა წარიმართა სტრუქტურული ერთეულების მიერ წინასწარ
შემუშავებული სამოქმედო გეგმების შესაბამისად, რაც ეფუძნება უნივერსიტეტის მისიასა და
სტრატეგიულ გეგმას და დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ.

სამართლის ფაკულტეტი
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო

1. სუხიტაშვილი.

დ.; სუხიტაშვილი.თ.
პასუხისმგებლობა; 2016;

1.

2.
სარედაქტორო
საქმიანობა
სარეცენზიო
საქმიანობა

სტატია

სამოქალაქო

სამართლებრივი

რ. შენგელია, ე. შენგელია - საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი 2015;
შ. ქურდაძე - საქართველოს სამოქალაქო სამართლის პროცესი მეორე
გამოცემა - შევსებული და გადამუშავებული, 2015

1. რ. შენგელია - რედაქტირება - დ. სუხიტაშვილი - სამოქალაქო
სამართლებრივი პასუხისმგებლობა - 2016;
შ. ქურდაძე - რეცენზირება - რ. შენგელია, ე. შენგელია - საოჯახო და
მემკვიდრეობითი სამართალი, 2015
2. ნ. თევდორაძე, ს. ჭელიძე - რეცენზირება - სისხლის სამართლის პროცესი,
2016;
3. ნ. თევდორაძე, ს. ჭელიძე - რეცენზირება - ექსპერტიზის დანიშვნის
საფუძველი, სახეები და ექსპერტის წინაშე დასასმელი კითხვები
გამოძიების პროცესში, 2016;
კერძო სამართლის კათედრა:
1. დ. სუხიტაშვილი; რ. შენგელია; შ. ქურდაძე - პასუხისმგებლობა
მომეტებული საფრთხის წყაროთი მიყენებული ზიანისათვის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი N
1(33), 2016;
2. დ. სუხიტაშვილი; თ. სუხიტაშვილი - ზოგიერთი საკითხი სადაზღვევო
პასუხისმგებლობის შესახებ - გურამ თავართქილაძის სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N5, 2015;
3. დ. სუხიტაშვილი; თ. სუხიტაშვილი - პასუხისმგებლობა ფულადი
ვალდებულების დარღვევისათვის - გურამ თავართქილაძის სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N6, 2016;
4. ლ. დოღონაძე - მოსამართლის გამოხატვის თავისუფლების უფლება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი’’
(გადაცემულია მთავარი რედაქტორისათვის 2016 წლის 15 ივლისს);
5. რ. შენგელია - კომერციული ბანკის საკუთარი კაპიტალი და აქციონერთა
უფლება-მოვალეობები
გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N6, 2016;
6. შ. ქურდაძე - სამართალი და მსოფლიო - დაუსწრებელი გადაწყვეტილების
გამოტანისა და გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პრობლემები, 2015;
1.
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7. შ. ქურდაძე - საქართველოს სამოქალაქო სააღსრულებო სამართლის
პრინციპები - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებული N6, 2016;
8. ნ. ფიცხელაური - საარბიტრაჟო ხელშეკრულების სპეციფიურობა, 2016;
საჯარო სამართლის კათედრა:
9. დ. ლობჟანიძე - საგანგებო სიტუაციების თაობაზე საერთაშორისო
ხელშეკრულებების დადებისა და რეალიზაციის პრობლემები საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი
N3 (31), 2015;
10. ე. ფუტკარაძე - Zwangsmassnahmen im Ermittlungsverfahren, Landesbericht
fuer Georgien, 11. Strafrechtstage, Istanbul, 2016;
11. ე. ფუტკარაძე - სასჯელის და მისი დანიშვნის საკითხი საზღვარგარეთის
ქვეყნებში (ზოგიერთი პრობლემის შედარებითი ანალიზი) ნაწილი I, 2016;
12. გ. ლობჟანიძე - საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის თანაფარდობის
ასპექტები - Материалы VI международной научно-практической
конференции, т. I, 2016;
13. გ. ლობჟანიძე, შ. ფიცხელაური - საერთაშორისო ტერორიზმის
თანამედროვე ტენდენციები და საქართველო - საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი N1 (29), 2015;
14. გ. ლობჟანიძე - საერთაშორისო ტერორიზმის პარადიგმები საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი
N2 (30), 2015;
15. გ. ლობჟანიძე - საერთაშორისო კოსმოსური სამართლის პერიპეტიები საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი
N3 (31), 2015;
16. გ.ლობჟანიძე-ისლამური სახელმწიფოს(ISIS/ISIL) ანტისახელმწიფოებრივი
ბუნება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და
კანონი N4 (32), 2015;
17. გ. ლობჟანიძე - საერთაშორისო ტერორიზმი და „კამიკაძის“ ფენომენი გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული N5, 2015;
18. გ. ლობჟანიძე - საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარი ტერაქტების
საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება - გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N6, 2016;
19. ნ.
თევდორაძე,
ს.
ჭელიძე
სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ზოგიერთი თავისებურება
საქართველოში და საზღვარგარეთ - საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი N1 (29), 2015;
20. ნ. თევდორაძე - ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში ჩადენილი
განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციის პრობლემა - საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი N4 (32), 2015;
21. ს. ჭელიძე, ნ. თევდორაძე - მითვისება სამსახურებრივი მდგომარეობის
გამოყენებით - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებული N5, 2015;
22. შ. ფიცხელაური - კრიმინალისტიკური ტაქტიკის ცნება - საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი N3 (31), 2015;
23. შ. ფიცხელაური - საგამოძიებო ოპერატიულ-სამძებრო ორგანოების
ურთიერთქმედების ტაქტიკის ზოგადი დახასიათება - საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი N2 (34), 2016;
24. შ. ფიცხელაური - კრიმინალისტიკური კვლევის სპეციალური მეთოდები გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული N5, 2015;
25. შ. ფიცხელაური - საგამოძიებო ტაქტიკის კომბინაციის საინფორმაციოლოგიკური
სტრუქტურა
გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N6, 2016;
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საგრანტო
პროექტები

ტრენინგები/
სემინარები

სამეცნიერო
კონფერენციისთვის
სტუდენტის
მომზადება/სტუდენტთა
სხვადასხვა სამეცნიერო
აქტივობების
ორგანიზებახელმძღვანელობა

პროფესორ-

26. თ. ებრალიძე - მამულიშვილი - ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“,
N2, 2016;
27. თ. ებრალიძე - დანაშაულის პროვოკაცია - „ ოთარ გამყრელიძე - 80:
საიუბილეო სამეცნიერო კრებული“, 2016;
28. ვ. ბენიძე - ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული
პრობლემები - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
ცხოვრება და კანონი N2 (30), 2015;
კერძო სამართლის კათედრა
1. ლ. საჯაია - საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის საქმიანობის
შეფასება(კვლევის
მენეჯერი/კვლევის
ხელმძღვანელი;
დონორი
ორგანიზაცია: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA);
2015-2016;
2. ლ. საჯაია - საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შესაბამისობა ღია
პარლამენტის შესახებ დეკლარაციასთან (კვლევის ხელმძღვანელი);
დონორი ორგანიზაცია: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
(SIDA), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტო (USAID) 2015-2016;
3. ლ. საჯაია - პერსონალურ მონაცემთა დაცვა სისხლის სამართლის
პროცესში (სტიპენდიანტი); დონორი ორგანიზაცია:მაქს პლანკის
სახელობის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი; 2015;
კერძო სამართლის კათედრა:
1. ლ. საჯაია - აღმოსავლეთ პარტნიორონის პლატფორმის მიერ
ორგანიზებული კონფერენცია „კანონპროექტზე დასკვნის მომზადება
ასოცირების შეთანხმებასთან კავშირში“ (ტრენერი) - აღმოსავლეთ
პარტნიორონის პლატფორმა, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან
ინტეგრაციის კომიტეტი, 2016;
2. შ. ქურდაძე - საბანკო გარანტიის პრობლემები, საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაცია, 2016;
საჯარო სამართლის კათედრა:
1. ე. ფუტკარაძე - იურიდიული სწავლების მეთოდიკა საქართველოში,
ტრენერების ტრენინგი (ToT) III, IRZ-საეთაშორისო სამართლებრივი
თანამშრომლობა, თბილისი, 2015;
2. გ. ხუნაშვილი - IFES’ and CELA’s Civic Education Methodology Training for
Civic Educators, IFES, CELA, ბათუმი, 9-12 სექტემბერი, 2015;
კერძო სამართლის კათედრა:
1. ლ.
დოღონაძე
საუნივერსიტეტო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„საქართველოს მდგრადი განვითარების პერსპექტივები XXI საუკუნეში“;
გორის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტი;
მომზადებულ
სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 17.06.2016;
2. ლ. დოღონაძე - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 19.05.2016;
3. რ. შენგელია - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 2; 19.05.2016;
4. შ. ქურდაძე - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 2; 19.05.2016;
5. ნ. ფიცხელაური - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 6; 19.05.2016
საჯარო სამართლის კათედრა:
1. გ. ლობჟანიძე - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 4; 19.05.2016;
2. ნ. თევდორაძე, საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 3; 19.05.2016;
3. შ. ფიცხელაური - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 19.05.2016;
კერძო სამართლის კათედრა:
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მასწავლებელთა
სამეცნიერო
კონფერენცია/
სიმპოზიუმის მუშაობა

სხვა სამეცნიერო
აქტივობა

1.

რ. შენგელია - მოხსენება საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციაზე,
გთსუ, 2016;
2. შ. ქურდაძე - მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, 2015
3. ნ. ფიცხელაური - პოლონეთი/არბიტრაჟი და მედიაცია თეორიასა და
პრაქტიკაში, 2016;
საჯარო სამართლის კათედრა:
1. ე. ფუტკარაძე - Strafrechtstage;
Istanbul, Zwangsmassnahmen im
Ermittlungsverfahren, Landesbericht fuer Georgien, 2016;
2. ე. ფუტკარაძე - თ. წერეთელი და ვ.მაყაშვილი-110, სიმპოზიუმი სისხლის
სამართალში; ქ. თბილისი, 2015;
3. გ.
ხუნაშვილი
ამერიკისმცოდნეობის
XVII
ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ამერიკისმცოდნეობის
ინსტიტუტი,
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 19-21.05.2016;
4. გ. ხუნაშვილი - სტუდენტთა XIII სამეცნიერო კონფერენცია, სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მომზადებულ სტუდენტთა
რაოდენობა - 1; 23.12.2015;
5. გ. ხუნაშვილი - იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენცია,
სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 23.05.2016;
6. გ. ლობჟანიძე - ქ. კიევი, უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი,
VI საერთაშორისო სამეცნიერო პროფესორთა კონფერენცია, 2016;
7. შ. ფიცხელაური - ტერორიზმი - ეგზისტენციალური საფრთხე და
სახელმწიფოს წინაშე არსებული საშინაო და საგარეო გამოწვევები,
საქართველო - თბილისი, 2015;
8. თ. ებრალიძე - თინათინ წერეთლისა და ვლადიმერ მაყაშვილის
დაბადების 110 წლი-სადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმი, თბილისი. ი.
ჯავახიშვილის სახე-ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, 2015;
კერძო სამართლის კათედრა:
1. ლ. დოღონაძე - სტატია „მოსამართლის გამოხატვის თავისუფლების
უფლება“, გამოქვეყნებულია სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის
ვებ. გვერდზე (რომელსაც 18 000 რეგისტრირებული მკითხველი ჰყავს)
library.court.ge;
საჯარო სამართლის კათედრა:
1. გ. ხუნაშვილი - სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის
მე-2 სამუშაო ჯგუფის (კონსტიტუციური შეთანხმება, განვლილი
პერიოდის შედეგები, პრობლემები, ანალიზი) წევრი;
2. შ. ფიცხელაური - იმიტირებული სასამართლო პროცესის ორგანიზება,
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2016;
3. შ. ფიცხელაური - სალექციო კურსის მომზადება კრიმინალისტიკაში;
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სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი
მონოგრაფია

სახელმძღვანელო

სარედაქტორო
საქმიანობა

სარეცენზიო
საქმიანობა

ჟურნალისტიკის კათედრა
1. დ. ჩიკვილაძე, ნიკო ნიკოლაძის ეპისტოლური
მემკვიდრეობიდან, 2015;
საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა
2. რ. ბალანჩივაძე - „რეზო ჭანიშვილი“, 2016;
1. ნ. ახალაშვილი - ფსიქოლოგიის საფუძვლები, მე-2 რედაქციით
(სახელმძღვანელო, მომზადება-გამოცემა), 2016;
2. მ. კვეზერელი-კოპაძე - ქართული ენა (ჟურნალისტიკის
მიმართულების
სტუდენტებისათვის
დამხმარე
სახელმძღვანელო), (მომზადება-გამოცემა), 2016;
3. გ. მათიაშვილი - კომუნიკაციის საფუძვლები (მომზადება გამოცემა), 2015;
საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა
1. რ. ბალანჩივაძე - რედაქტირება - რეზო ჭანიშვილი, ქართული
ცეკვის სადიდებელი, 2016
2. ი. დიაკონიძე - რედაქტირება - გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N5,
ინგლისურენოვანი ნაწილი, 2015;
3. ი. დიაკონიძე - რედაქტირება - გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N6,
ინგლისურენოვანი ნაწილი, 2016;
4. ი. დიაკონიძე - რედაქტირება - III რეგიონული სიმპოზიუმის
“საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი
განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში” შრომათა
კრებული, 2016;
5. ვ. ვაშაკიძე - რედაქტირება - კომუნიკაციის საფუძვლები, 2015;
6. ვ. ვაშაკიძე - რედაქტირება - გურამ თავართქილაძის სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N6, 2016;
7. ლ. ჯანგებაშვილი - რედაქტირება - კომუნიკაციის საფუძვლები,
2015;
საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა:
1. რ. ბალანჩივაძე - რეცენზირება ანთიმოზ ივერიელი,

ქართულ-ევროპული დიალოგი, 2016;

სტატია

ჟურნალისტიკის კათედრა:
2. ლ. კუტუბიძე
- რეცენზირება - გიორგი ჩართოლანი,
სატელევიზიო პროდიუსერი, თბილისი: კენტავრი, 2015;
ჟურნალისტიკის კათედრა:
1. მ. ვეკუა, Mapping the Evolution of Journalism Higher Education in
Georgia: from Soviet to European (in-print); Research with Impact
ePressUnitec, Te Whare Wananga o Wairaka, 2016;
2. მ. ვეკუა, The Universal Values of Democracy and Diversity of
Identities(in-print);
Usages
Politiques
Des
Nouveaux
MediasL’Harmattan, 2016;
3. მ. ვეკუა, საქართვერლოს მედია განათლებისა და მედია ბაზრის
შესაბამისობის ასპექტები, 2015;
4. დ. ჩიკვილაძე - „პუბლიცისტი თავისი დროის შვილია“, 2016;
5. ლ. კუტუბიძე - საქართველოს მედიაგანათლებისა და
მედიაბაზრის შესაბამისობის ასპექტები,გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, N5,
თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2015;
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საგრანტო
პროექტები

ტრენინგები/
სემინარები

საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა:
6. ნ. ახალაშვილი - „ლიდერობა და გენდერი“ (სტატია, გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა კრებული N 6), 2016;
7. ნ. ახალაშვილი - „თვითშეფასება და აგრესია“ (სტატია, გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა კრებული N 6), 2016;
8. ნ. ახალაშვილი - „პიროვნული ღირებულებების კვლევა
დამნაშავე და არადამნაშავე ქალებთან“, 2016;
9. რ. ბალანჩივაძე - გლობალიზაცია და ეროვნული სკოლა
(„საქართველოს განათლების მატიანე“), 2016;
10. რ. ბალანჩივაძე - ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი
შენაძენი - ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია!, 2016;
11. რ. ბალანჩივაძე - დაუვიწყარი ესმა ონიანი („ანალები“), 2016;
12. რ. ბალანჩივაძე - ესმა ონიანის ფილოსოფიური ლირიკა (გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა კრებული N6), 2016;
13. ი. დიაკონიძე - Principal Aspects of Preparation for International
English Language Exams, (გურამ თავართქილაძის სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N5), 2015;
14. ვ. ვაშაკიძე - სახელმწიფო ტერიტორია - „კოლექტიური
მეხსიერების ხატი“, „ანალები“, N 12, 2016;
15. მ. კალანდარიშვილი - To the question of spiritual dignity and
worldlylove (გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებული N 6), 2016;
16. მ. კალანდარიშვილი - დაუსრულებელი გზის პრიზმაში,
ეძღვნება თენგიზ ბუაჩიძის დაბადებიდან 90 წლისთავს (გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა კრებული N 6), 2016;
17. ე. კერესელიძე - სოციალური დეპრივაციის შედეგები
(სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, N4 (4)), 2016;
18. მ.
კოღუაშვილი
„საკითხავი
დრამის“
რეცეფციის
საკითხისათვის ევროპული დრამის თეორიაში (გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა კრებული N 6), 2016;
19. თ. ფანცულაია - ბიზნესის ეთიკური პრობლემები, ბიზნესისა
და
მორალის
თანაფარდობა
(გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N
6), 2016;
20. გ.
მათიაშვილი
„გურამ
თავართქილაძე“
(გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა კრებული N 6), 2016;
1. გ. მათიაშვილი - „კომპეტენციის ცენტრების ქსელი შავი ზღვის
რეგიონის
საკრუიზო
ტურიზმის
განვითარებისათვის“
(პროექტის მენეჯერი), TEMPUS Projekt No. 543681-TEMPUS-12013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT, 2013-16;
ჟურნალისტიკის კათედრა:
1. ლ. კუტუბიძე - მედია, სამართალი და ეთიკა, თსუ, „დოიჩე
ველე აკადემია“, 2015;
2. ლ. კუტუბიძე
- მედიასამართალი – პრობლემები და
გამოწვევები, არასამთავრობო ორგანიზაცია “დემოკრატია და
სამართალი”;
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა, 2016;
საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა:
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

ნ. ახალაშვილი - ფსიქოდიაგნოსტიკა, დ. უზნაძის სახელობის
ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი, 2016;
ნ. ახალაშვილი - კრიმინალური/იურიდიული ფსიქოლოგიის
საფუძვლები, დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლოსაკონსულტაციო ცენტრი, 2016;
ნ. გოგიჩაშვილი - სკოლამდელი ასაკის განვითარების
მახასიათებლები, საბავშვო ბაღის ფსიქოლოგებისათვის, 2016;
ნ. გოგიჩაშვილი - დესტრუქციული ქცევის ფსიქოლოგიური
ასპექტები, სკოლის ფსიქოლოგებისათვის, 2016;
ი. დიაკონიძე - Listening Skills: Course book and Beyond, English
Book Georgia, თბილისი, 2015;
ი. დიაკონიძე - Pair and Group Work: It’s not what you do but how
you do it, English Book Georgia, თბილისი, 2015;
ი. დიაკონიძე - Pair Error Correction: How and why?, English Book
Georgia, თბილისი, 2015;
ი. დიაკონიძე - Pair and Group Work, Listening Skills, Error
Correction, English
Book in Georgia; Philip Kerr, MacMillan
Author, Trainer; თბილისი, 2015
ი. დიაკონიძე - How to teach multinational classes”, Education and
Training International “ETI”, თბილისი, 2015;
ი. დიაკონიძე - კვალიფიკაციის ამაღლება/საერთაშორისო
პროფესული
გამოცდა
კემბრიჯის
უნივერსიტეტის
საერთაშორისო გამოცდა: Teaching Knowledge Test: TKT Module 1
English for speakers of other languages.
ი. დიაკონიძე - გაკვეთილის დაგეგმვა და უკუკავშირი, “ETAG”
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციცაცია”,
თბილისი, 2016;
გ. მათიაშვილი - ბოცენი/ბოლცანო, EURAC -ევროპული კვლევის
აკადემია, იტალია, 2016;
გ. მათიაშვილი - კონსტანტა,„ოვიდიუსის“ უნივერსიტეტი,
რუმინეთი, 2016;

სამეცნიერო
კონფერენციისთვის
სტუდენტის
მომზადება/სტუდენტთა
სხვადასხვა სამეცნიერო
აქტივობების ორგანიზებახელმძღვანელობა

პროფესორ-მასწავლებელთა
სამეცნიერო კონფერენცია/

ჟურნალისტიკის კათედრა
1. ლ. კუტუბიძე - სტუდენტთა VI სამეცნიერო-შემოქმედებითი
კონფერენცია, გთსუ, თბილისი, საქართველო, 2015;

2. მ. ვეკუა - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 19.05.2016;
3. მ. ვეკუა - საერთაშორისო სტუდენტური კონკურსი „ზუმითბილისი 2016“;
საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა
1. ნ. ახალაშვილი - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია;
გთსუ; მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 2; 19.05.2016;
2. ნ. გოგიჩაშვილი - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია;
გთსუ; მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 19.05.2016;
3. ი.
დიაკონიძე
სტუდენტთა
საკონკურსო
შერჩევა
ინგლისურენოვანი მასტერკლასისათვის (თემა: ევროპული
სამართალი, ლექტორი: პროფ. რაინჰარდ პაულინგი), 2015-16;
4. ი. დიაკონიძე - სტუდენტთა ყოველწლიური ოლიმპიადის
ორგანიზება ინგლსურ ენაში, 2016;
5. ი. დიაკონიძე - სტუდენთა მე-7 სამეცნიერო კონფერენციის
ინგლისურის სექციის ორგანიზება, 2016;
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. დ.
ჩიკვილაძე,
გთსუ,„თანამედროვე
მედიაგანათლების
გამოწვევები“, 2016;
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სიმპოზიუმის მუშაობა

სხვა სამეცნიერო
აქტივობა

2.

ნ. ფოფხაძე,
გთსუ „თანამედროვე მედიაგანათლების
გამოწვევები“, 2016;
3. ლ. კუტუბიძე - ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ, თბილისი, 2016;
4. ლ. კუტუბიძე - თანამედროვე მედიაგანათლების გამოწვევები,
გთსუ, 2016
5. ლ. კუტუბიძე - ი. გოგებაშვილის სახ.თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელტა და დოქტორანტთა
XVIII სამეცნიერო კონფერენცია, 2016;
6. მ.
ვეკუა,
ამერიკისმცოდნეობის
სასწავლო-სამეცნიერო
ინსტიტუტი,
თსუ,
თბილისი,
საქართველო,
„ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო
კონფერენცია", 2016;
7. მ. ვეკუა, ბანსკა ბისტრიცა, სლოვაკეთი, „Democracy, Identity,
Boarders”(“დემოკრატია, იდენტობა, საზღვრები“), 2016;
8. მ. ვეკუა, გთსუ, „თანამედროვე მედიაგანათლების გამოწვევები“,
2016;
9. გ. მათიაშვილი - III რეგიონული სიმპოზიუმი (სიმპოზიუმის
შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე), 2016;
საზოგადოებრივ მეცნიერებებთა კათედრა
1. ნ. ახალაშვილი - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერისტეტი, 2016;
2. ნ. ახალაშვილი - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერისტეტი,
2016;
1. ნ. ახალაშვილი - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერისტეტი,
2015;
2. ე. კერესელიძე - სეუ, „სეუ 2016“, სოციალური დეპრივაციის
შედეგები, 2016;
3. მ. კოღუაშვილი - თსუ, ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო
კონფერენცია, 2016;
4. მ.
კოღუაშვილი.
შავი
ზღვის
უნივერსიტეტი,
ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია, 2015;
1. გ. მათიაშვილი - სალექციო კურსის მომზადება „კროსკულტურული კომუნიკაციები ბიზნეს მოლაპარაკებებში“;
2. რ. ბალანჩივაძე - “განათლების ფილოსოფია“ (სამეცნიეროპოპულარული გადაცემის ავტორი და წამყვანი, „ქართული TV”);
3. რ. ბალანჩივაძე - ჟურნალ „მწიგნობარი“ და „რაინდი“
სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
4. ი. დიაკონიძე - საგრანტო პროექტების მომზადება_ Jean Monnet
(European studies)_ Key Staff member_EU
2016-2019;
5. ი. დიაკონიძე - Project - Teaching Idioms through Videos - within
the Erasmus+(partner)_
EU 2016-2018;
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ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო

ფინანსების და ეკონომიკის კათედრა
1. დ. ვეკუა - სადაზღვევო საქმე, 2016;
ფინანსები და ეკონომიკა:
1. დ. კბილაძე - მივანიჭოთ აზრი სტატისტიკურ მონაცემებს: ციფრებზე
პუბლიკაციების მომზადების სახელმძღვანელო;
ბიზნესის მართვის კათედრა:
1. დ. კალანდარიშვილი - მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1;
2. დ. კალანდარიშვილი - მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 2;
3. დ. კალანდარიშვილი - კალკულუსი I კალკულუსი II;
4. რ. დალაქიშვილი - რედაქტირება - გონაშვილი მ. „მოქალაქეობა და
ეკონომიკა“, 2016;
5. ნ. კვარაცხელია - საექსკურსიო საქმე - ელექტრონული სახელმძღვანელო,
2015;
6. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ბრენდ მენეჯმენტი, 2015

სარედაქტორო
საქმიანობა

1.

მ. ვეკუა, სამეცნიერო ჟურნალის/კრებულის რედკოლეგიის წევრობა;

სარეცენზიო
საქმიანობა
სტატია

1.

მ. ვეკუა, სამეცნიერო სტატიის რეცენზირება (რეგიონულ /უცხოურ
სამეცნიერო ჟურნალში/კრებულში);

ინფორმატიკის კათედრა:
1. მ. მიქელაძე - ცოდნის პროდუქციული მოდელები თავის ტკივილის
პირველად დაავადებათა დიაგნოსტირებაში, 2015;
2. მ. მიქელაძე - Технологии интеллектуального анализа данных и возможности
их применения в экономике, 2016;
3. თ. ჟვანია, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა
კრებული„
“ექსპერტული
სისტემის
მოდელი
ენერგოსისტემაში
ოპერატიული დაგეგმვისათვის“, 2016;
ფინანსები და ეკონომიკა:
4. ბ. ალადაშვილი - ენერგეტიკული უსაფრთხოების ინსტიტუციური
უზრუნველყოფის საკითხები, 2016;
5. დ. ვეკუა - დაზღვევის ისტორიული წინამძღვრები და მისი განვითარების
ეტაპები მეცნიერება და ცხოვრება, 1 (13), 2016;
6. დ. ვეკუა - დაზღვევის ისტორიული წანამძღვრები საქართველოში და მისი
განვითარების ეტაპები, 2016;
7. ლ. თოთლაძე - „დიფუზური ინდექსი საქართველოსთვის: ინდიკატორთა
შერჩევა“ (ინგლისურ ენაზე), 2016;
8. ს. თავართქილაძე - Tbilisi, 3rd Eurasion Mulitidisciplinary Forum, EFM/
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის
ხელშეკრულება მცირე ბიზნესის განვითარების შესახებ, 2015;
9. ს. თავართქილაძე - ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს
შორის ტრანსატლანტიკური თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების
გაფორმების პერსპექტივები და საქართველო, 2016;
10. დ. კბილაძე - The shadow economy is retreating Example of Georgia;
11. დ. კბილაძე - ცხოვრების ხარისხის თანამედროვე გაგება და მისი შეფასების
ინდიკატორები, 2016;
12. გ. ალადაშვილი - ახალგაზრდული მეწარმეობის სტიმულირების
პოლიტიკა;
ბიზნესის მართვის კათედრა:
13. კ. ჩაგელიშვილი - მარკეტინგის სამსახურის ორგანიზაციის და
ფუნქციონირების თავისებურებანი ქართულ კომპანიებში, 2016;
14. მ. თორია - Current Employment Trends in Georgia, 2015;
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საგრანტო
პროექტები

15. მ. თორია - ,,მოსახლეობის დასაქმების ტენდენციები საქართველოს
სამეწარმეო სექტორში“, 2016;
16. რ. დალაქიშვილი - მომსახურების მარკეტინგის თავისებურებები
ჯანდაცვის სფეროში - შრომების კრებული, საქართველოს ეროვნული
თავდაცვის აკადემია , 2016;
17. ს. თევდორაძე - ბრენდინგი და მისი როლი ტურისტული ორგანიზაციების
გასაძლიერებლად, 2016;
18. ნ. კვარაცხელია - Quantitative Analysis of Domestic Tourism - კრებულში:
Management Science during Destabilization Lical Insight, Crakow, Tbilisi, 2015;
19. ნ. კვარაცხელია - საექსკურსიო მენეჯმენტის პრობლემები საქართველოში გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული #5, 2015;
20. ნ. კვარაცხელია - ხელოვნების ადგილი და როლი ტურიზმის ეროვნულ
სტრატეგიაში - სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ #3, 2016;
21. მ. უკლება - ევროპული ტურიზმის ინდიკატორების სისტემის
პრაქტიკული
მნიშვნელობა
(ETIS)
დესტინაციების
მდგრადი
განვითარებისათვის, III რეგიონული სიმპოზიუმის „საკრუიზო ტურიზმიმსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი
ზღვის რეგიონში“შრომათა კრებული. თბილისი., „მერიდიანი“, 2016;
22. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - Development of the main macroeconomic indicators
and the financial crisis, European Scientific Journal ; 2015 /SPECIAL/ edition
ESJ`s Index Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8.25, 2015;
23. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - საინოვაციო მეწარმეობა და კონკურენცია, 2016;
ინფორმატიკის კათედრა:
1. თ. ჟვანია - ტემპუსის პროექტი „ კომპეტენციის ცენტრის ქსელი შავი ზღვის
აუზის
საკრუიზო
ტურიზმის
განვითარებისათვის“
დონორი
ორგანიზაცია: ევროკავშირი, 2013-16;
ფინანსები და ეკონომიკა:
2. ლ.
თოთლაძე.
სტიპენდია
უნივერსიტეტის
პედაგოგებისა
და
მკვლევარებისათვის, DAAD, 2015;
3. ლ. თოთლაძე - ქართული რენესანსის -ერთიანი ფეოდალური
საქართველოს (XI-XIII სს) სოციალურ–ეკონომიკური მახასიათებლები და
მათი
გათანამედროვეობის
კონცეპტუალურ–მეთოდოლოგიური
პრობლემები , Confirmation Number: 218034, საქართველოს შოთა
რუსთაველის ეროვნული ფონდი, 2016-18;
4. ლ. თოთლაძე - ცხოვრების ხარისხის ინოვაციური ინდიკატორები და მათი
დანერგვის პრობლემები საქართველოში, გთსუ, 2014-15;
5. დ. კბილაძე - ქართული რენესანსის სოციალურ-ეკონომიკური
ინდიკატორები
და
მათი
გათანამედროვების
კონცეპტუალურმეთოდოლოგიური პრობლემები, რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი;
6. დ. კბილაძე - ცხოვრების ხარისხის შეფასების თანამედროვე
ინდიკატორები, გთსუ, 2016;
7. გ. ალადაშვილი - CruisT – “Network of competence centres for the development
of Cruise Tourism in the Black Sea Region, TEMPUS, 2013-2016;
ბიზნესის მართვის კათედრა:
1. ნ. კვარაცხელია - 543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐CruiseT საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში“, 2013-16;
2. ნ. კვარაცხელია - 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR „სასტუმრო მეურნეობის
მართვის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
დამუშავება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის საქართველოში,
აზერბაიჯანსა და მოლდავეთში“, 2013-16;
3. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - International Visegrad Fund’s Visegrad University
Studies Grant /V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61450035, Visegrad
Fund’s, 2015-18;
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4.

ტრენინგები/
სემინარები

სამეცნიერო
კონფერენციისთვის

ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - University collaboration network at the Black Sea –
UNIVER-SEA.NET, EU, 2014-16;
5. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - 543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐
CruiseT EU, 2014-16;
6. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ქართული რენესანსის - ერთიანი ფეოდალური
საქართველოს (XI-XIII სს) სოციალურ–ეკონომიკური მახასიათებლები და
მათი
გათანამედროვეობის
კონცეპტუალურ–მეთოდოლოგიური
პრობლემები,
Confirmation
Number: 218034,
საქართველოს
შოთა
რუსთაველის ეროვნული ფონდი, 2016-2018;
7. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ცხოვრების ხარისხის ინოვაციური
ინდიკატორები და მათი დანერგვის პრობლემები საქართველოში, გთსუ,
2014-15;
8. მ. უკლება - TEMPUS Projekt No. 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUSJPHES – CruiseT „Network of competence centres for the development of Cruise
Tourism in the Black Sea Region“, „კომპეტენციის ცენტრების ქსელი შავი
ზღვის რეგიონის საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისათვის“, როლი:
მენეჯმენტი, ევროკავშირი, 2013-2016;
ინფორმატიკის კათედრა
1. თ. ჟვანია - სემინარი/ ვორქშოფი/საკორდინაციო შეხვედრა, ევროკავშირი,
ხერსონო (უკრაინა), 2015;
2. თ. ჟვანია - ტრენინგი/ ვორქშოფი/ საკორდინაციო შეხვედრა, ევროკავშირი,
ბოცენი/ბოლცანო (იტალია), 2016;
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. ს. თავართქილაძე - Master Class on Creating Law Practice Simulations in Large
Classes, USAID. East-West Management Institute, 2016,
2. ს. თავართქილაძე - ფული და თავისუფლება, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი
ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო/ თბილისი, ილიას სახ. სახელმწ.
უნივერსიტეტი, ბოტანიკის ინსტიტუტი, 2016,
3. ს. თავართქილაძე - „საქართველოსი მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარების შესაძლებლობები (სემინარის მოდერატორი), ფრიდრიხ
ებერტის ფონდი/ კავკასიის უნივერსიტეტი/ ქართული უნივერსიტეტი,
2016,
ბიზნესის მართვის კათედრა
1. რ. დალაქიშვილი - ჯანდაცვის მენეჯმენტი (ტრენერი), კავკასიის
უნივერსიტეტი;
2. ნ. კვარაცხელია - 543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐CruiseT საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში“, 2013-16;
3. ნ. კვარაცხელია - 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR „სასტუმრო მეურნეობის
მართვის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
დამუშავება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის საქართველოში,
აზერბაიჯანსა და მოლდავეთში“, 2013-16;
4. ნ. კვარაცხელია - ტრეინინგის
ორგანიზება მარტვილში ტურიზმით
დაინტერესებული მოსახლეობისათვის, ქ. მარტვილი, 2016;
5. მ. უკლება - „Destination Management “, პროექტი Tempus “CruiseT” და
ხერსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უკრაინა, 2015;
6. მ. უკლება - „New Tourism Product Development –case South Tyrol”, EURAC ევროპული კვლევის აკადემია; ბოცენი/ბოლცანო (იტალია), 2016;
7. მ. უკლება - „Resort infrastructure development-case Danube Delta Resort”,
კონსტანტა „ოვიდიუსის“ უნივერსიტეტი (რუმინეთი), 2016;
8. მ. უკლება - საუნივერსიტეტო მეთოდური სემინარი “სწავლება XXI
საუკუნეში“, გთსუ, 2015;
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. ს. თავართქილაძე - სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,
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სტუდენტის
მომზადება/სტუდენტთა
სხვადასხვა სამეცნიერო
აქტივობების
ორგანიზებახელმძღვანელობა

გრიგოლ რობაქიძის სასწავლო უნივერსიტეტი, მომზადებულ სტუდენტთა
რაოდენობა - 2; 2016;
2. ს. თავართქილაძე - გთსუ - სტუდენტთა VII სამეცნიერო კონფერენცია,
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი/თბილსი, მომზადებულ
სტუდენტთა რაოდენობა - 7; 2016;
3. ს. თავართქილაძე - ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს პირველ
რესპუბლიკაში განხორცილებული ეკონომიკური რეფორმები და
პოლიტიკა,
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო,
მომზადებულ
სტუდენტთა რაოდენობა - 2; 2016;
4. გ. ალადაშვილი - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 19.05.2016;
5. გ. ალადაშვილი - ტალავარი 2016, გთსუ; სამეცნიერო კონსალტინგური
ცენტრი ,,მომვლის მენეჯერი’’; გთ ,,კონსალტინგი’’, 2016;
ბიზნესის მართვის კათედრა
1. ს. თევდორაძე - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ;
მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 2; 19.05.2016;
2. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია;
გთსუ; 2016;
3. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია; გორი, მომზადებულ სტუდენტთა რაოდენობა - 1; 2016;
4. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ტალავარი 2016, გთსუ; სამეცნიერო
კონსალტინგური ცენტრი ,,მომვლის მენეჯერი’’; გთ ,,კონსალტინგი’’, 2016;
5. მ. უკლება - საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია; გთსუ; 2016;
6. მ. უკლება - “Kherson-Summer School 2015”, პროექტი Tempus “CruiseT”და
ხერსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უკრაინა, 2015;

პროფესორმასწავლებელთა
სამეცნიერო
კონფერენცია/
სიმპოზიუმის მუშაობა

ინფორმატიკის კათედრა
1. მ. მიქელაძე - აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და
კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, საქართველო,
თბილისი, 2015;
2. თ. ჟვანია - თბილისი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, III
რეგიონული სიმპოზიუმი ,

“საკრუიზო

ტურიზმი – მსოფლიო

გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები
რეგიონში”

შავი ზღვის

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, კრებულის რედაქტორი,

2016;
3.

თ. ჟვანია - Bodrum / Turkey, International Conference On Education In
Mathematics, Science And Technology, (Icemst 2016);
4. თ. ჟვანია - თბილისი, სტუ, აკადემიკოს ა. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და
მართვა“, 2015;
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. ლ. თოთლაძე - 3rd EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM EMF 2015;
Development of the main macroeconomic indicators and the financial crisis, 2015;
2. ს. თავართქილაძე - თბილისი/ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ.
უნივერსიტეტი/ ამერიკისმცოდნეობის XVII საერთაშორისო კონფერენცია,
2016;
3. ს. თავართქილაძე - თბილისი/ სასტუმრო „მერიოტი“/ „საქართველოში
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები“, 2016;
4. დ. კბილაძე - ქ. ბარსელონა (ესპანეთი)/24-ე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, Tax burden inequality of population in Georgia and conceptual –
methodological problems of evaluation, 2016;
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გ. ალადაშვილი - 3rd EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM EMF 2015;
Development of the main macroeconomic indicators and the financial crisis, 2015;
ბიზნესის მართვის კათედრა:
1. დ. კალანდარიშვილი - ქ. ბათუმი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი/
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია,
2015;
2. მ. თორია - საქართველო–ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და
კულტურული
ურთიერთობებისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
კონფერენცია, კავკაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2015;
3. რ. დალაქიშვილი - ქ. ბათუმი / თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, 2016;
4. ნ. კვარაცხელია - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,
“ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: პრობლემები და პერსპექტივები”
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU, ქ. თბილისი, 2016;
5. მ. უკლება - III რეგიონული სიმპოზიუმი: „საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო
გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის
რეგიონში“, 2016;
6. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - 3rd EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM
EMF 2015; Development of the main macroeconomic indicators and the financial
crisis, 2015;
7. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - III რეგიონული სიმპოზიუმი, ,,საკრუიზო
ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები
შავი ზღვის რეგიონში’’; ტემპუსის პროექტის ფარგლებში; თბილისი;
გთსუ, 2016;
ინფორმატიკის კათედრა
1. მ. მიქელაძე - პერსონალური გამოყენების კომპიუტერული სისტემები
(სალექციო კურსის ელექტრონული ვერსიის პრეზენტაციების განახლება);
2. მ. მიქელაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ
ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებულის
სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
3. თ. ჟვანია - სალექციო კურსის მომზადება “სოცილაური მედია და
ინტერნეტ ტექნოლოგიები ტურიზმში”;
4. თ. ჟვანია - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი;
5. თ. ჟვანია - უნივერსიტეტის მართვის სისტემის ალგორითმების
დამუშავება და დანერგვა სასწავლო პროცესში: (მობილობისა და
რეპორტების ალგორითმი, ბუღალტერიის მოდულის ალგორითმები);
6. თ. ჟვანია - სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება (გიორგი აბელაშვილი,
„ვიდეოთამაშებში კოლექტიური გადაწყვეტილებების მოდელები“);
7. ვ. ხუჭუა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები (სალექციო კურსის
ელექტრონული ვერსიის პრეზენტაციის განახლება);
8. ვ. ხუჭუა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში (სალექციო კურსის
ელექტრონული ვერსიის პრეზენტაციის განახლება);
9. ვ. ხუჭუა - უნივერსიტეტის მართვის სისტემის ალგორითმის დამუშავება
და დანერგვა;
ფინანსები და ეკონომიკა:

5.

სხვა სამეცნიერო
აქტივობა

10. ნ. ბაგრატიონი - ფულის მიმოქცევა და კრედიტის ორგანიზაცია, I ნაწილი;
11. ს. თავართქილაძე - ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაცია (ელ.
ვერსია);
12. ს. თავართქილაძე - მწვანე (გარემოსდაცვითი) ეკონომიკა (გადაცემულია
რედაქტირებისა და რეცენზირებისათვის);
ბიზნესის მართვის კათედრა:
1. დ. კალანდარიშვილი - მეთოდური სახელმძღვანელოების მომზადება:
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მეორე რიგის მრუდები, ანალიზური გეომეტრია;
2. რ. დალაქიშვილი - სალექციო კურსის მომზადება: მარკეტინგ-მენეჯმენტი;
3. რ. დალაქიშვილი - 2 დოქტორანტის ხელმძღვანელობა - 1. კავკასიის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი; 2. ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
4. რ. დალაქიშვილი - 1 სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტი - კავკასიის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი;
5. ს. თევდორაძე - სალექციო კურსის მომზადება: ტურიზმის ეკონომიკა;
6. ს. თევდორაძე - სალექციო კურსის შევსება - განახლება და გამოცემა:
მარკეტინგული კვლევები ტურიზმში;
7. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - სალექციო კურსის მომზადება: მეწარმეობის
ეკონომიკა;
8. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - სალექციო კურსის შევსება - განახლება: 1.
საწარმოო ოპერაციული მენეჯმენტი, 2. საერთაშორისო ბიზნესი;
9. მ. უკლება - სალექციო კურსის მომზადება: Community Based Tourism
(ქართულად);
10. მ. უკლება - სალექციო კურსის შევსება - განახლება და გამოცემა: 1.
დესტინაციის მენეჯმენტი, 2. რეკრეაციის თეორია და პრაქტიკა;

სამეცნიერო საქმიანობის პროდუქტულობის სტატისტიკა

სულ გამოქვეყნდა: მონოგრაფია - 4; სახელმძღვანელო - 12; სტატია - 68.

გამოქვეყნება
30
25
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10
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0
მონოგრაფია

სახელმძღვანელო
სამართალი

ტრენინგებში მონაწილეობა: 32

ბიზნესი

სოციალურ მეცნიერებათა

საგრანტო პროექტები: 19

კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა: 42
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სტატია

სხვადასხვა აქტივობა
18
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0
ტრენინგები

საგრანტო პროექტები
სამართალი

ბიზნესი

კონფერენციები

სოციალურ მეცნიერებათა

შენიშვნა:
დაწვრილებითი ინფორმაცია უნივერსიტეტის კათედრების მიერ გაწეული სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის შესახებ ინახება უნივერსიტეტის შესაბამის კათედრებზე და
სამეცნიერო განყოფილებაში.
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