სამეცნიერო საქმიანობის
წლიური ანგარიში
2019

წლიური სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი შედეგები
2019 წელი
სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/ კათედრის წლიური თემა
აღწერა:
- კვლევის თემის დასახელება;
ქართული ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შემოქმედებისა და პროფესიული საქმიანობის
თანამედროვე ფორმები და მეთოდების შესწავლა.
- სამეცნიერო საქმიანობის ტიპი - თეორიული; პროფესიულ/პრაქტიკული
- ხელმძღვანელი - პროფესორი მარინე ვეკუა
- მონაწილენი - პროფესორები დ. ჩიკვილაძე, ნ. ფოფხაძე, ასოცირებუილი პროფესორი ლ. კუტუბიძე
- მოსალოდნელი შედეგები - ორი მონოგრაფია, ერთი მოხსენება
- ბიუჯეტი; - გარე დაფინანსება საპონსორების მიერ
- განხორციელების გრაფიკი:
მიზნობრივ სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გრაფიკი
საქმიანობა
განხორციელების
ჩართული მხარე/
დრო
პასუხისმგებელი
1. მონოგრაფია „ინტერვიუ: ფორმა, ჟანრი,
მეთოდი“
2. მონოგრაფია ნიკო ნიკოლაძე, „Армяногрузинские отношения»
3. მოხსენება „ამერიკის ახალი ამბები ნიკო
ნიკოლაძის „ობზორში“ (XIX ს-ის 70-80-იანი
წლები)“
4. მრგვალი მაგიდის ორგანიზება და
მოხსენების წარდგენა („თანამედროვე
მედიაგანათლების გამოწვევები“; მოხსენება
„თანამედროვე მედიაგანათლების
შესაბამისობა თანამედროვე ქართული
მედიის მოთხოვნებთან“)

2019, დეკემბერი

პროფ. მარინე ვეკუა

2019, დეკემბერი

პროფ.დალი ჩიკვილაძე

2019, მაისი

ასოც. პროფ. ლ.
კუტუბიძე

2019, მარტი
პროფ. ნ. ფოფხაძე

-

შესრულების ინდიკატორები - მონოგრაფიები, მოხსენება, მრგვალი მაგიდა
განხორციელების შუალედური მონიტორინგი - კათედრის სხდომები და საშემოდგომო და საგაზაფხულო
სემინარები
- ანგარიში - ბეჭდური/ელექტრონული ანგარიში; ორი მონოგრაფია, მოხსენების თეზისები და კონფერენციის
პროგრამა; მრგვალი მაგიდის მასალები დანართის სახით
დანართი: ორი მონოგრაფია (ბეჭდური ვერსია), მოხსენების თეზისები და კონფერენციის პროგრამა; მრგვალი მაგიდის
მასალები

პუბლიკაციები
მონოგრაფიები
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
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კოლექტიური მონოგრაფია
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ორტომეულის პირველი ნაწილი. ნოემბერი, 2019, 170 გვერდი (მომზადებულია დასაბეჭდად)
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სტრატეგია, პერსპექტივები), ჟურნალი სპექტრი, N2, თბილისი, 2019. გვ. 137 – 144;
ჟურნალისტიკის კათედრა
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1. Г. Лобжанидзе, С. Челидзе - Методологическое осмысление философско-правовых концепций в современной
философии права, ІХ Международная научно-практическая конференция,«Юриспруденция в современном
информационном пространстве», Киев, Украина, 1 марта 2019 года
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შესაბამისად, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N2 (46), 2019
ედიშერ ფუტკარაძე - ადამიანის უფლების დაცვა სისხლის სამართალში მისი სამართლებრივ სიკეთედ
გამოცხადების თვალსაზრისით - ნაწილი II, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და
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თამარ ებრალიძე - მექრთამეობის კვალიფიკაციის რამდენიმე პრობლემური საკითხი, საერთაშორისო
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3.

4.
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ნინო ბოჭორიშვილი - საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებებით გარანტირებული
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
„ცხოვრება და კანონი“, N2 (46), 2019

6.

დავით ლობჟანიძე - ადამიანის უფლებების მეთოდოლოგიური გააზრება სამართლის ფილოსოფიაში,
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N2 (46), 2019

7.

გიორგი ხუნაშვილი - არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედება ,,საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და
კანონი“, N2 (46), 2019

სტატია გამოქვეყნებული ადგილობრივ სამეცნიერო შრომათა კრებულში
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. სიმონ თავართქილაძე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი საერთაშორისო
ხელშეკრულება და მისი პოლიტიკურ ეკონომიკური ასპექტები, გთუნი - სამეცნიერო შრომათა კრებული,
თბილისი, 2019;
2. დავით ვეკუა. საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე არსებული გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები გთუნიის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი, 2019;
3. ლაშა ტაბატაძე, ,, The Evolution of Management Theories“, საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი
სამეცნიერო–პრაქტიკულ ჟურნალში ,,ახალი ეკონომისტი“, სექტემბერი, 2019წ, N.3-4, 6გვ.
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. დალი ჩიკვილაძე. ნიკო ნიკოლაძის პუბლიცისტიკის გაკვეთილები“, კონფერენციის შრომათა კრებული,
2019, 8 გვ.
2. დალი ჩიკვილაძე. ნიკო ნიკოლაძის სტატია „მამაშვილური რჩევა“ და დღევანდელობა, სამეცნიერო
კრებული „მეისტორიე“, 2019, 3 გვ.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1.
2.
3.

ნონა ახალაშვილი: ედვარდ დე ბონო და ლატერალური აზროვნება, 2019, აპრილი, 12 გვერდი.
ვალერი ვაშაკიძე: მცხეთის ეტიმოლოგია და ქართლის(იბერიის) სამეფოს უზენაესი ხელისუფალი. ნოემბერი,
2019, 8 გვერდი.
ელისო კერესელიძე. დევიაციური ქცევა და საზოგადოება. 15 ნოემბერი, 2019. 20 გვერდი.

4.

გ. კუტალაძე. „ერი და კაცობრიობა“ და მიხეილ წერეთლის მსოფლმხედველობრივ-იდეოლოგიური ვინაობის
დადგენა.25 დეკემბერი, 2019, 11 გვ.

კერძო სამართლის კათედრა
1. რომან შენგელია - სასესხო ურთიერთობათა სუბიექტების ინტერესების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმი,
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
2. შალვა ქურდაძე - სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა, როგორც სამართლიანი სასამართლოს
უფლების დარღვევა, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის
უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
3. დავით სუხიტაშვილი - მხარდაჭერის ინსტიტუტის პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი,
2019
4. ლიკა საჯაია - სახელმწიფოს ვალდებულება ქალთა და მამაკაცთა არსებითი თანასწორობის
უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის
უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
5. დავით სუხიტასვილი - მხარდაჭერის ინსტიტუტის პრობლემები, გთუნი-ს შრომათა კრებული, №9
საჯარო სამართლის კათედრა
1. გივი ლობჟანიძე - ადამიანის უფლებები და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობა,
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
2. დავით ლობჟანიძე - ადამიანის უფლებების მეთოდოლოგიური გააზრება სამართლის ფილოსოფიაში,
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
3. გიორგი ხუნაშვილი - არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედება ,,საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
კრებული „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
4. ნინო ბოჭორიშვილი - საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებებით გარანტირებული
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი,
2019
5. ედიშერ ფუტკარაძე - ადამიანის უფლების დაცვა ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციისა და სასჯელის
დანიშვნის თვალსაზრისით, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის
უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
6. ვენედი ბენიძე - საპროკურორო საქმიანობის სრულყოფისათვის, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი,
2019
7. შენგელი ფიცხელაური - ტერორიზმი და ადამიანის უფლებები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი,
2019
8. თამარ ებრალიძე - მექრთამეობის კვალიფიკაციის რამდენიმე პრობლემური საკითხი, საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური
გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
9. მარი ქუთათელაძე - აღდგენითი მათლმსაჯულება, ადამიანის ძირითადი უფლების შეზღუდვა ლეგიტიმური
მიზნის შესაბამისად, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის კრებული „ადამიანის
უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
10. ვენედი ბენიძე - კონსტიტუციური ცვლილებეი და საპროკურორო საქმიანობა, გთუნი-ს შრომათა კრებული,
N9

11. ნინო ბოჭორიშვილი - მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნამდე სამი წლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის
პრობლემა და საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები, გთუნი-ს შრომათა
კრებული, N9
12. გივი ლობჟანიძე - ბიზანტიური წყაროები ქართული სახელწიფოსა და სამართლის შესახებ, გთუნი-ს შრომათა
კრებული, N9
13. დავით ლობჟანიძე - სოციალურ-პოლიტიკური და სამართლებრივი ხედვის კონცეფცია, გთუნი-ს შრომათა
კრებული, N9
14. ედიშერ ფუტკარაძე - სასჯელის დანიშვნისა და აღსრულების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი, გთუნი-ს
შრომათა კრებული, N9
სახელმძღვანელოები
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე. ბიზნეს პროცესების მართვა (მზადაა გამოსაცემად)-244 გვ.
2. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე. საერთაშორისო წარმოება და ოპერაციათა მართვა-108გვ.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1. ნონა ახალაშვილი. ფსიქოლოგიის ისტორიის საკითხები. მეორე შევსებული გამოცემა. ივნისი, 2019, 358 გვერდი
კერძო სამართლის კათედრა
1. რომან შენგელია - საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი, თბ., 2019, 494 გვერდი
სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებები
კათედრის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო ღონისძიებები: (კონფერენცია, სამეცნიერო სემინარი, მრგვალი მაგიდა,
სამეცნიერო-მეთოდური სემინარი, საჯარო ლექცია, ვორქშოფი, გამოფენა, ფესტივალი, მეცნიერის ხსოვნის საღამო,
სამეცნიერო საზოგადოების დაარსება, სამეცნიერო-თემატური კვირეული და ა.შ.)
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. სამეცნიერო-მეთოდური სემინარი (2019, მაისი/ნოემბერი),
გთუნი, მარინე ვეკუა, ორგანიზატორი და
მომხსენებელი
2. საჯარო ლექცია - სტუმარი, ჟურნალისტი, სოფიო ზურაბიანი (2019, დეკემბერი), გთუნი, მარინე ვეკუა,
ორგანიზატორი.
3. საჯარო ლექცია - სტუმარი, ჟურნალისტი, მარიკა შალიკაშვილი (2019, დეკემბერი), გთუნი, მარინე ვეკუა,
ორგანიზატორი.
4. მრგვალი მაგიდა, საინფორმაციო სააგენტი „რეპორტიორი“,2019, 21 მარტი; ნ. ფოფხაძე - ორგანიზატორი და
მომხსენებელი; მ. ვეკუა, დ. ჩიკვილაძე და ლ. კუტუბიძე - მონაწილეები
ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ლ. კოჭლამაზაშვილი. „სამედიცინო სერვისის ხარისხის კონტროლი და მართვა“. (თანაავტორობით) სტუ,
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2019. 25 მაისი.
2. ლ. კოჭლამაზაშვილი. „ინოვაციების განვითარება ტურიზმსა და სასტუმრო ბიზნესში“. (თანაავტორობით) სტუ,
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2019. 25 მაისი.
3. ლ. კოჭლამაზაშვილი.
„სარეკლამო კომპანიაზე მოქმედი ფაქტორები“ .(თანაავტორობით)
სტუ,
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2019. 25 მაისი.

ინფორმატიკის კათედრა

1. თ. ჟვანია. „ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში“, ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 16 დეკემბერი, 2019, მოხსენება: „რეგიონალური ეკონომიკის
მდგრადი განვითარების კვლევა და ანალიზი ეფექტური მოდელის შემუშავებისთვის“
კერძო სამართლის კათედრა
1. რომან შენგელია - სესხის გამცემი ახალი სუბიექტის სტატუსი, ოქტომბერი, 2019
საჯარო სამართლის კათედრა
1. გიორგი ხუნაშვილი - ქ. ახალციხე, 2019 წლის 16 მაისი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
,,პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია’’.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. სიმონ თავართქილაძე. Georgian Technical University – China Reserch Institute –“One Belt, One Road”, მარტი 2019
2. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე; კ. ჩაგელიშვილი. კომპანიათა საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის
თავისებურებები და კონკურენცია; ბიზნეს ინჟინერინგი; 2019 #3
3. ლ. კოჭლამაზაშვილი. „რეფორმები და ხარისხის პრობლემები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში“.
(თანაავტორობით).
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„მეცნიერება
პრაქტიკისა
და
განვითარებისათვის“. 22-24 თებერვალი 2019 წელი. ბაქო. აზერბაიჯანი.
4. ნ. კვარაცხელია - ივ. ჯავახშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ - თემა: კულტურული
ტურიზმის გამოწვევები გლობალიზაციის კონტექსტით“.
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. მ. ვეკუა. ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ, თბილისი, „ამერიკისმცოდნეობის
XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია", თსუ, 2019, 23-25 მაისი; „მარშალ მაკლუენის ფენომენი“;
მომხსენებელი და მედიის სექციის ხელმძღვანელი
2. ლ.
კუტუბიძე.
ამერიკისმცოდნეობის
სასწავლო-სამეცნიერო
ინსტიტუტი,
თსუ,
თბილისი,
„ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია", თსუ, 2019, 23-25 მაისი; „ამერიკის
ახალი ამბები ნიკო ნიკოლაძის „ობზორში“ (XIX ს-ის 70-80-იანი წლები)“, მომხსენებელი
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1. ვალერი ვაშაკიძე. რუსუდან ხარაძის 110 წლისთავისათვის მიძღვნილი კონფერენცია, ხარაგაული, 5
ოქტომბერი, 2019. მოხსენების სათაური: „სახელმწიფო ტერიტორიის აღქმა ქართულ წერილობით წყაროებში“;
2. ვალერი ვაშაკიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა“, 29-31
მაისი, 2019. მოხსენების სათაური: „მცხეთის ეტიმოლოგია და ქართლის(იბერიის) სამეფოს უზენაესი
ხელისუფალი.
ინფორმატიკის კათედრა
1. T. Zhvania, Participant, The VAMMCS International Conference, Waterloo, Ontario, Canada August 18-23, 2019,
“Creation of a Model for Efficient Management of a Sustainable Development of a Region as an Organizational System”
უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე - 9th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT), May, 3-4,
Tbilisi, Georgia, Black Sea University, მოხსენება: ‘Blended learning’
კერძო სამართლის კათედრა
1. რომან შენგელია - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ადამიანის უფლებები და
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019

2.
3.
4.

შალვა ქურდაძე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ადამიანის უფლებები
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
ნიკოლოზ ფიცხელაური - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ადამიანის უფლებები
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
დავით სუხიტაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ადამიანის უფლებები
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
ლიკა საჯაია - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ადამიანის უფლებები
კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019

და
და
და
და

საჯარო სამართლის კათედრა
1. გივი ლობჟანიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
2. დავით ლობჟანიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და
კონსტი-ტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
3. გიორგი ხუნაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და
კონსტი-ტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
4. ნინო ბოჭორიშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და

კონსტი-ტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
5.
6.
7.
8.
9.

ედიშერ ფუტკარაძე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და
კონსტი-ტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
ვენედი ბენიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
შენგელი ფიცხელაური - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და
კონსტი-ტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
თამარ ებრალიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და კონსტიტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019
მარი ქუთათელაძე- საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-რენცია „ადამიანის უფლებები და
კონსტი-ტუციური გარანტიები“, თბილისი, გთუნი, მაისი, 2019

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ლაშა ტაბატაძე . 2019-2021წ-ცირკულარული ეკონომიკის საგრანტო პროექტის მკვლევარი - Cost Action Implementing Nature Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City, CA17133;
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. ლაურა კუტუბიძე, „კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა“, კონკურსი „ორიენტირი“ - კულტურისა და
ხელოვნების სფეროში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო- კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა; ივლისინოემბერი, 2019; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1. ნანა გოგიჩაიშვილი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი
პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშირისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი; მაისი, 2019წ.
ერთი წელი; სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
2. ვალერი ვაშაკიძე - წმ. გრ. ფერაძის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო და ქრისტიანული
ცივილიზაცია“; თბილისი-ბაკურციხე; 11-13 სექტემბერი, 2019წ; სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე - Erasmus+ ICM 2018-2020 გრანტო პროექტი (გთუნი-დიდი ბრიტანეთი) ევროკავშირის
დაფინანსებით
კერძო სამართლის კათედრა
1. ლიკა საჯაია - კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით
(ორგანიზაციული მხარდაჭერა), შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida)
დაფინანსებით;
2. ლიკა საჯაია - გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და
კარგი მმართველობისთვის ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით

სტუდენტური სამეცნიერო ღონისძიებები
ადგილობრივი და/ან საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - სიმონ თავართქილაძე
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 5 სტატია, მე-7 კონფერენცია, 25.05.2019.
 მარი დოთიაშვილი
 გიოგი გალისტიანი
 ნინო კურტანიძე
 ნინო იორამაშვილი
 ნინო შაშიაშვილი
2. ხელმძღვანელი - სიმონ თავართქილაძე
გთუნი, სტუდენტთა X სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია, 24 მაისი 2019:
 თამარ მამასახლისი
 ანა დვალაძე
 ნინო კურტანიძე
 თორნიკე გამყრელიძე
 გეგა შუბაშიკელი
 ლუკა შაიშმელაშვილი
3. ხელმძღვანელი - დავით კბილაძე
სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი,
2019 წ,
 ნინო თურმანიძე
4. ხელმძღვანელი - გელა ალადაშვილი
გთუნი, სტუდენტთა X სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია:
 ნინო შაშიაშვილი
5. ხელმძღვანელი - ლალი ჩაგელიშვილი
გთუნი - სტუდენ ტთა IX სამეცნიერო კონფერენცია 2019.
 ნინო იორამაშვილი
 ნიკა გრიგოლია
 მარიამ ჩაჩანიძე
 ნათია მჟავია
6. ხელმძღვანელი - ნოდარ ბაგრატიონი
გთუნი - სტუდენტთა IX სამეცნიერო კონფერენცია 2019, როზა მახმუდოვა

7. ხელმძღვანელი - სოფიკო თევდორაძე
გთუნი - სტუდენტთა IX სამეცნიერო კონფერენცია - 2019,
 ანა ედიშერაშვილი,
 ანა ჯინჯოლია,
 ნატა ყაჭეიშვილი,
 ნინო ვარდიაშვილი,
 რუბენ იაკობიძე
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - მარინა ვეკუა
 ზურაბ ხვიჩია - „აშშ-ს მხარდაჭერა ქართული იდენტობის შესანარჩუნებლად“; თსუ, ამერიკისმცოდნეობის
ინსტიტუტი და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია, თბილისი, 23-25 მაისი, 2019;
 მაია ოქრუაშვილი- „GDRP-I და GDRP-T: ამერიკისა და საქართველოს სამხედრო პარტნიორობის ახალი ეტაპი“,
თსუ, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია, თბილისი, 23-25
მაისი, 2019,
 თამარ ტოჩილაშვილო - „მარი კოლვინი - ამერიკული სამხედროთსუ, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი და
ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია, თბილისი, 23-25 მაისი, 2019 ჟურნალისტიკის უმაღლესი
პროფესიონალი“,
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1.

ნ. ახალაშვილი: უნივერსიტეტთაშორისი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: ფსიქოლოგია XXI
საუკუნეში: ფსიქოლოგიური კვლევები, გთუნი, 23 მაისი, 2019, 8 თემის ხელმძღვანელობა
ნ. გოგიჩაშვილი: უნივერსიტეტთაშორისი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: ფსიქოლოგია XXI
საუკუნეში: ფსიქოლოგიური კვლევები; გთუნი, 5 სტუდენტი, 23 მაისი, 2019
ე. კერესელიძე. უნივერსიტეტთაშორისი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: ფსიქოლოგია XXI საუკუნეში:
ფსიქოლოგიური კვლევები, გთუნი, 23 მაისი, 2019წ. 7 თემის ხელმძღვანელობა

2.
3.

კერძო სამართლის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - რომან შენგელია
 ეკატერინე ლაღიძე - კერძო სამართლის მაგისტრანტი
სტუდენტთა I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - 2019
2. ხელმძღვანელი - რომან შენგელია





ლაღიძე ეკატერინე - დაგროვებითი საპენსიო კანონის თაობაზე შედგენილი საკონსტიტუციო სარჩელის
შინაარსი
სვანიძე ლაშა - სუბროგაციის ზოგიერთი საკითხი სადაზღვევო სამართლებრივ ურთიერთობებში
ტალახაძე გურამ - ბრალის საკითხი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევისას
ტალიკაშვილი ირაკლი - სახელმწიფოს ადგილი კანონით მემკვიდრეთა რიგში

3.


ხელმძღვანელი -ბ. ტეტელოშვილი
ზანგური ნათია - ფრეშაიზინგული ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები

საჯარო სამართლის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - გიორგი ხუნაშვილი - ქ. ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
,,სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია’’, 2 სტუდენტი

სტუდენტთა I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - 2019
2. ხელმძღვანელი - ე. ფუტკარაძე
 ბენიძე ნინო - განზრახ მკვლელობის დამამძიმებელი გარემოებები
 გოგალაძე გიორგი - დანაშაულის კლასიკური მოდელი
 ვერძეული ლიანა - მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით (ევთანაზია)
 ილურიძე ანი - სისხლის სამართლის პრინციპები
 ხვედელიძე მარიამ - ქურდობა
 ხიდიშელი თეიმურაზი - განზრახ მკვლელობა აფექტში
3.


ხელმძღვანელი - გ. ლობჟანიძე
აბეწვაშვილი გიორგი - პლატონი და გლობალური აზროვნება



ხელმძღვანელი - ვ. ლომუაშვილი
წულუკიძე მარიამი-საქართველო - საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი



ხელმძღვანელი - ნ. ბოჭორიშვილი
მერაბიშვილი დავითი- ირიბი ჩვენების თავისებურებები ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის
მიხედვით

4.

5.

6.

ხელმძღვანელი - ვ. ბენიძე
 აბჟანდაძე ნინო - შეჯიბრებითობის პრინციპი სისხლის სამართლის პროცესში
პროგრამის სამეცნიერო კომპონენტის ხელმძღვანელობა
სამაგისტრო ნაშრომები

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - სიმონ თავართქილაძე
 ბექა აბულაძე - ვირტუალური/კრიპტოგრაფიული ვალუტა და მისი პერსპექტივები საქართველოში
 თორნიკე გამყრელიძე - ინოვაციური საბანკო პროდუქტის მიწოდების თანამედროვე ტენდენციები
საქართველოში
 თამაზ მილორავა - მაღალი პერფორმანსის მქონე დაწესებულებები საქართველოს საბანკო სექტორში
 ლუკა შაიშმელაშვილი - საბანკო საქმიანობის განვითარების ტენდენციები და საბანკო პროდუქტების
ტრანსფრმაციის საკითხები საქართველოს ეკონომიკურ სისტემაში
 გეგა შუბაშიკელი - ციფრული ეკონომიკა საბანკო სექტორში, შესაძლებლობები და პერსპექტივები
საქართველოში
2.

ხელმძღვანელი - გელა ალადაშვილი
 ივანე აბაიშვილი - სამრეწველო გამოფენა-გაყიდვების მნიშვნელობა საქართველოს სავაჭრო
ურთიერთობების გაფართოებისათვის
 ლევან აღნიაშვილი - აშშ-სთან სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების შესაძლებლობები
 ზაალ გიორგაძე - რეგიონალური ჰაბის ჩამოყალიბების პერსპექტივები საქართველოში
 ლია ერაძე - ეკონომიკური გლობალიზაციის შედეგები განვითარებად ქვეყნებში
 ირაკლი ოთიაშვილი - საქართველო-თურქეთის სავაჭრო ურთიერთობების შედეგები
 ნაზი საგინაშვილი - ახალი სავაჭრო კავშირები მსოფლიოში და საქართველოს პრაქტიკა
 ცოტნე სალაძე - BSEC-ის ქვეყნებთან საქართველოს ვაჭრობის პერსპექტივები
 სოფიკო წიკლაური - გლობალიზაციის გავლენა განვითარებადი ქვეყნების სავაჭრო ურთიერთობების
ფორმირებაზე

3.

ხელმძღვანელი - დავით ვეკუა
 აღაპიშვილი ლია - ინოვაციები საბანკო სფეროში და საბანკო პროდუქტები

4.

ხელმძღვანელი - კობა ჩაგელიშვილი
 გიორგი გიგაური - ფინანსური სტრატეგიის ფორმირება საერთაშორისო კომპანიებში
 აკაკი კვარაცხელია - ინოვაციური პროცესების მართვის თავისებურებანი თანამედროვე პერიოდში
 მარიამ ჩაჩანიძე - ფასწარმოქმნის სტრატეგიის შემუშავება კომპანიის საგარეო ბაზარზე გასასვლელად.
 ლია ლომსაძე - ქვეყნის იმიჯის მართვა და საერთაშორისო საინვესტიციო ნაკადები

5.

ხელმძღვანელი - ლალი ჩაგელიშვილი
 მარიამ დვალიშვილი-ფრანჩაიზინგი, როგორც საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის მეთოდი დ მისი შედეგები;
 გვანცა ზარანდია-განვითარებადი ქვეყნების იმპორტის ძირითადი მაჩვენებლების ანალიზი
 შოთიკო მიქაბერიძე - კომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება და შეფასება კონკრეტულ
მაგალითზე
 ნათია მჟავია- წარმოშობის ქვეყნის ეფექტის გამოყენება
ბრენდის პოზიციონირების სტრატეგიის
შემუსავებისას.
 გიორგი ქართველიშვილი- საგარეო ვაჭრობის ეკონომიკური ეფექტიანობა კონკრეტული ქვეყნის
მაგალითზე
 გიორგი შახაძე - საერთაშორისო კომპანიების საინვესტიციო სტრატეგია და რეგიონის განვითარება
 დევი ციხისელი- კომპანიების ინტერნაციონალიზცია: საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის სტრტეგიები.
ქართული კომპანიების მაგალითზე
 გიორგი წურწუმია- კომპანიის წინსვლის პროგრამის შემუშავება კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე

6.

ხელმძღვანელი - ნოდარ ბაგრატიონი
 ნინო გელოვანი
საბანკო მენეჯმენტი და მისი სრულყოფის გზები.
 ლევან მადურაშვილი დილინგი და უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები საერთაშორისო
ბაზარზე.
 ნინო მოდებაძე
საბანკო ზედამხედველობის არსი და მისი ეფექტიანობის ამაღლების გზები.
 ბაკურ ქრისტესიაშვილი
ბანკების მიერ მოსახლეობის დაკრედიტების განვითარების ტენდენციები და
მისი მექანიზმების სრულყოფა.
 საბა ჩიჩუა ბანკების საფონდო ოპერაციები ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე და მისი განვითარების
ტენდენციები.
 ნანა ჭიჭიბოშვილი საბანკო რისკები და მისგან დაზღვევის თანამედროვე მექანიზმი.

ჟურნალისტიკის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - მარინე ვეკუა, 1 სტუდენტი
 სატელევიზიო მეგაშოუები: ღირებულებათა ექსპორტი;
2.

ხელმძღვანელი - ლაურა კუტუბიძე, 1 სტუდენტი
 სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების საარჩევნო კამპანიაში

3.

ხელმძღვანელი - დალი ჩიკვილაძე, 2 სტუდენტი
 ქალთა უფლებების ასახვა თანამედროვე ბეჭდურ მედიაში: გაზეთები „რეზონანსი“, „საქართველოს
რესპუბლიკა“, „კვირის პალიტრა“;
 ნათია ცაავა, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და ქართული მედია.

კერძო სამართლის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - დავით სუხიტაშვილი
 ჩიმაკაძე ნინო - დირექტორების მოვალეობები კომპანიის მართვის დროს
2.


ხელმძღვანელი - თამარ ჩიტოშვილი
დავითიძე დაჩი - კორპორაციული მართვის სისტემები თანამედროვე სამართალში

3.



ხელმძღვანელი - ლიკა საჯაია
ბუცხრიკიძე ლიკა - საავტორო უფლებები და მათი შეზღუდვის საფუძვლები
მოსიაშვილი არჩილ - დიზაინი და მისი დაცვის სამართლებრივი საშუალებები

4.



ხელმძღვანელი - ნიკოლოზ ფიცხელაური
აფციაური გვანცა - საერთო სასამართლოების ჩარევის ფარგლები საარბიტრაჟო წარმოების დროს;
ბადურაშვილი თამარი - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და მასთან დაკავშირებული
სამართლებრივი რეგულაციების თავისებურებანი;
მურუსიძე ანა - საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
საკითხები;



5.





6.



ხელმძღვანელი - რომან შენგელია
ბერუაშვილი ალექსანდრე - საბანკო კრედიტის სამართლებრივი რეგულირება
მეტრეველი ლუკა - სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულება
ნინოშვილი ალექსანდრე - თავდებობა და საბანკო გარანტია, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის
საშუალებები
სიჭინავა გვანცა - კომერციული ბანკის დაფუძნება, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
ჭამიაშვილი მარიამი - განქორწინება და ქორწინების ბათილობა
ხელმძღვანელი - შალვა ქურდაძე
ლაშხია გიორგი - სამოქალო საქმეზე გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრებისა და საქმის წარმოების
თავისებურებანი
უტურაშვილი ნატო - იჯარის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

საჯარო სამართლის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - გივი ლობჟანიძე
 გაჩეჩილაძე თორნიკე - არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის პრობლემა და შედარებითი ანალიზი
 კერესელიძე ნიკა - დანაშაულობასთან ბრძოლის ზოგადი დახასიათება
 ბელაშვილი სალომე - კრიმინოლოგია და მოძღვრება დანაშაულობაზე
 გოშნიაშვილი ნანა - პირობითი მსჯავრის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები
 ჭიკაიძე გიორგი - ტერორიზმის გავრცელების შედარებითი ანალიზი
2.



ხელმძღვანელი - გია მეფარიშვილი
გეჯაძე სოფიკო - სასჯელის მიზნები
გვაჯავა ჯოანა - აღკვეთის ღონისძიებები

3.



ხელმძღვანელი - ედიშერ ფუტკარაძე
ბაზაძე თამარ - დაუმთავრებელი დანაშაული
გენგაშვილი ლია - მიზეზობრივი კავშირი სისხლის სამართალში

4.





ხელმძღვანელი - ვენედი ბენიძე
მაღლაკელიძე ელენე - ადვოკატი სისხლის სამართლის პროცესში
ჯანიაშვილი მალხაზ - პროკურორი, როგორც სახელმწიფო ბრალმდებელი
მაზანიშვილი ლიკა - დაპატიმრება, როგორც აღკვეთის ღონისძიების ყველაზე მკაცრი სახე
ხაჟალია ნინო - ჩხრეკა და ამოღება, მათი პროცესუალური დახასიათება

5.




ხელმძღვანელი - თამარ ებრალიძე
ავალიშვილი სოსო - დანაშაულის მომზადება და მცდელობა
მიგრიაული ირაკლი - აუცილებელი მოგერიება, როგორც მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი გარემოება
ნათელაძე მიხეილი - ტრეფიკინგისათვის პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლები



ფოფხაძე ალექსანდრე - დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება
ღვინიაშვილი ვასილ - დანაშაულში თანამონაწილეობა

6.






ხელმძღვანელი - ნუგზარ თევდორაძე
ბოსტოღანაშვილი ავთანდილი
- დანაშაულის ამსრულებლობა
გოგოხია გიორგი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ყაჩაღობისათვის
გოცირიძე ლიკა - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა წამებისათვის
მაისურაძე იაკობი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა მითვისებისათვის
ჩახუნაშვილი ნინო - განზრახვა სისხლის სამართალში

7.






ხელმძღვანელი - სერგო ჭელიძე
გაგნიძე ელენე - ოჯახური ძალადობის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები
ბერიკიშვილი დავით - მოწმის ჩვენების, როგორც მტკიცებულების მნიშვნელობა სისხლის სამართლის
პროცესში
მარიხაშვილი
მარიამი
მტკიცებულებათა
დასაშვებობის
პროცესუალური
ასპექტები
სისხლისსამართალწარმოებაში
სალთხუციშვილი ნიკოლოზ - მკვლელობის საქმეთა გამოძიებისა და გახსნის მეთოდიკა
ტყეშელაძე ლაშა - კიბერდანაშაულის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები

8.




ხელმძღვანელი - შენგელი ფიცხელაური
ფუტკარაძე ლიკა - ნივთიერ მტკიცებულებათა სახეები სისხლის სამართალწარმოებაში
ქიმაძე ნანული - განრიდება და მედიაცია ქართულ სისხლის სამართალში
ხეიძე ნანა - არასრულწლოვანთა მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თავისებურებანი



საბაკალავრო ნაშრომები
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - სიმონ თავართქილაძე , 5 სტუდენტი
 ანა დვალაძე - საგადასახადო დავალიანებათა იძულებითი გადახდევინების ადმინისტრირება კომპანიებში
 ნინო კურტანიძე - საინვესტიციო პროექტების ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები
 თამარ მამასახლისი - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ენერგეტიკის სფეროს
განვითარებაში
 მარიამ ხუნჯუკაშვილი - მოგების გადასახადის ტრანსფორმაცია და საწარმოს განვითარებისა და
ინვესტირების შესაძლებლობები.
 გიორგი ნიკურაძე -სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკა საქართველოში;
2.

ხელმძღვანელი - მამუკა თორია, 5 სტუდენტი
 ლიანა აფციაური - მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ტენდენციები ტურიზმში;
 ანი ჟიჟიაშვილი - მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების რეგიონული პერსპექტივები;
 ჯაბა ქევხიშვილი - შრომის ანაზღაურების სისტემის განვითარების ტენდენციები ტურისტულ
კომპანიებში;
 ანა ჩახვაშვილი -პერსონალის შერჩევისა და დაქირავების ორგანიზაცია ტურისტულ კომპანიებში;
 ლევან ენუქიძე -კორპორაციული კულტურის როლი ტურისტული ორგანიზაციების მართვაში;

3.

ხელმძღვანელი - დავით კბილაძე, 6 სტუდენტი
 ევა ბაქრაძე - რისკების სახეები და მათი გამოვლენის ფორმები საბანკო სტრუქტურებში
 ხატია მელიქიშვილი - კომერციული ბანკების ეკონომიკური საქმიანობის თავისებურებანი და
თავსებადობა საერთაშორისო სტანდარტებთან.
 მეგონა პერტახია - სახელმწიფო პარტნიორული მოდელი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაში
 თეონა ქავთარაძე - კომპანიების საინვესტიციო პოლიტიკა და მისი სტრატეგიის განსაზღვრის აქტუალური
საკითხები

 გიორგი ქევხიშვილი საქართველოს საგზაო გადაზიდვებიდან და ტრანზიტიდან მიღებული
შემოსავლების ადმინისტრირება
 ლუკა ძველაია - საგადასახდელო ბალანსის ანგარიშების ზეგავლენა კორპორაციების საგარეო ოპერაციების
მართვაში
4.

ხელმძღვანელი - დავით ვეკუა, 6 სტუდენტი
 დავითი ჩადუნელი - კორპორაციის დაფინანსების რისკი: თეორია და პრაქტიკა,
 მარიამ კალანდაძე - აგროდაზღვევის არსი, თავისებურებები და მისი განვითარების შესაძლებლობები
 ამალია მერებაშვილი - ფინანსური რისკების კლასიფიკაცია და მათი მართვის თავისებურებები
კომპანიებში
 თეონა მესტიაშვილი - ხარჯების სტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის მექანიზმები კომპანიებში
 ზურაბ ღვინჯილია - კომპანიებში დივიდენდების განაწილება და მისი მართვის თავისებურებები
 ნოდარ ჯოგლიძე - კორპორაციის შემოსულობები და მათი ოპტიმიზაციის მექანიზმები

5.

ხელმძღვანელი - კობა ჩაგელიშვილი - 2 სტუდენტი
 ნიკოლოზი მაისურაძე -ლოჯისტიკის სამსახურის განვითარება ქართულ კომპანიებში
 კონსტანტინე ნოდია - ციფრული მარკეტინგის ტენდენციები და განვითარების შესაძლებლობები
საქართველოში

6.

ხელმძღვანელი - ლალი ჩაგელიშვილი - 3 სტუდენტი
 გიორგი გელაშვილი -ჯგუფების ეფექტური მართვა ორგანიზაციაში
 ნიკა გრიგოლია -კონფლიქტების მართვის მეთოდები და თანამედროვე ხელმძღვანელები
 ნინო იორამაშვილი -მოტივაცია, როგორც მენეჯმენტის ფუნქცია

7. ხელმძღვანელი - ლელა კოჭლამაზაშვილი - 5 სტტუდენტი
 ლუიზა მამეიშვილი - ეკოტურიზმის ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში;
 ნინო ნადირაძე - ტრანსპორტის როლი ტურიზმის განვითარებაში;
 მიხეილი ქავთარაძე - სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ტენდენციები საქართველოში;
 ჩხიტუნიძე იაშა - ტურიზმის განვითარების თანამედროვე მსოფლიო ტენდენციები და საქართველოს,
როგორც ტურისტული ქვეყნის პერსპექტივები
 ალექსანდრე წირქვაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ტურიზმი;
8. . ხელმძღვანელი - ნიკო კვარაცხელია
 ლაშა ბერიშვილი
- ღვინის ტურიზმის განვითარება ევროპაში
 თამარ მეზურნიშვილი - საქართველოში საცხენოსო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები
 ელისაბედ ციბაძე
ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ზემო სვანეთში
 ანა მჟავანაძე - სკანსენი, როგორც ეთნოგრაფიული მუზეუმი და მისი მენეჯმენტი
 მაკა ქაჯაია- გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ, როგორც ტურისტული
ობიექტი
9. . ხელმძღვანელი - ნოდარ ბაგრატიონი
 ანა მაისურაძე - კრედიტის როლი კორპორაციათა ფინანსების ორგანიზაციაში და მისი ეფექტიანობის
მაჩვენებლები
 ნანა მეზვრიშვილი
- ფასიანი ქაღალდების ბაზრის და საქართველოს საბანკო სექტორის
ურთიერთქმედების თავისებურებები
 ქეთევან ქაფიაშვილი - ფინანსური დაგეგმვა და პროგნოზირება კორპორაციის/საწარმოს მართვის
სისტემაში
 ანა ჩატინიანი - კორპორაციათა საბრუნავი კაპიტალი და მისი ფორმირების წყაროები
 მარიამ ხარძიანი კომერციული ბანკების ფინანსების არსი და მისი ორგანიზაციის სრულყოფის გზები

10. ხელმძღვანელი - სოფიკო თევდორაძე
 ხათუნა გოგოლაძე - ტერიტორიული მარკეტინგი ტურიზმის განვითარებისათვის
 ნათია დვალიძე - ტურიზმის გავლენა რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებაზე
 ანი ედიშერაშვილი - ტურიზმის განვითარების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში
 ნინო ვარდიაშვილი - ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა საქართველოში - რეალობა და პერსპექტივები
 ვალერი თეთრაშვილი - კლასტერული მიდგომები ტურისტულ ინდუსტრიაში
 რუბენ იაკობიძე ონლაინ ტურიზმის განვითარება საქართველოში - პრობლემები და პერსპექტივები
 მარიკა სესკურია ინვესტიციების ეფექტიანობა ტურისტული ბიზნესის განვითარებაში
 მარიამი ფოლადიშვილი თანამედროვე მარკეტინგული ხერხები ტურისტულ ინდუსტრიაში
 ნატა ყაჭეიშვილი - ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოება მსოფლიოსა და საქართველოში
 ტარიელ ხულელიძე - ეკონომიკური გლობალიზაცია, თანამედროვეობის მნიშვნელოვანი გამოწვევა
ტურისტულ ბიზნესში
 ანა ჯინჯოლია -მარკეტინგული კვლევების როლი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებაში
 თამუნა გოგიტიძე
- ტურისტული საწარმოს ეკონომიკური ეფექტიანობა
11. ხელმძღვანელი - ლაშა ტაბატაძე
 ტრისტანი ბოგველი - ტურიზმის ზეგავლენა უმუშევრობაზე;
 ბექა გუბელიძე ტურიზმი როგორც ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის გარანტი;
 კონსტანტინე ნუგზარიშვილი - ტურიზმი და ეკონომიკური კეთილდღეობა;
 გიორგი ხელაძე ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები.
 გიორგი გვრიტიშვილი - ტურიზმის ინვესტიციური მიმზიდველობა;
12. . ხელმძღვანელი - მაია უკლება
 ი.ძმანაშვილი - „თბილისის, როგორც ტურისტული დესტინაციის იმიჯი“
 ლ.ბენდელიანი - „ეკოტურიზმი დასარგებელი ადგილობრივი საზოგადოებისთვის
 ქ. ცელაძე - „ტურისტული დესტინაციის მდგრადუ განვითარება“
 მ.სირაძე - „საზოგადოებაზე დაფუძნებული ტურიზმი საქართველოში
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - მარინე ვეკუა, 10 სტუდენტი
 სსმ-ს პროგრამული პრიორიტეტების შესაბამისობა სატელევიზიო ბადესთან (I არხის 2018/2019 წწ.
მაგალითზე)
 სერიალები ქართულ ტელესივრცეში: სტერეოტიპების დამკვიდრება
 რადიო „თავისუფლების“ მულტიმედიური პლათფორმა (2018-2019 წწ. მაგალითზე)
 უცხოური მედიის ინტეგრაცია ქართულ მედიასივრცეში (2018 წლის მაგალითზე)
 ფოტოენა ახალ მედიაში
 ქართული მედია და კულტურის პოპულარიზაცია
 ქართული სატელევიზიო სივრცის პრიორიტეტები: საზოგადოებრივი და კომერციული ტელეკომპანიების
შედარებითი ანალიზი
 საბავშვო მაუწყებლობა: ტენდენცეიები და გამოწვევები
 ფოტოგრაფიის როლი თანამედროვე მედიაპლათფორმებზე
 უცხოური მედია ქართულ მედიასივრცეში (ჟურნალ „ფორბსის“ მაგალითზე)
2.

ხელმძღვანელი - ლაურა კუტუბიძე, 3 სტუდენტი
 ქართულენოვანი სოციალური ქსელი „თბილისის ფორუმი“ - სპეციფიკა და განვითარების ტენდენციები
(2018-2019 წ.წ.)
 აგვისტოს ომის რეზონანსი 2008 წლის აგვისტო-სექტემბრის ქართულ პრესაში
 რადიო “თავისუფლებისა” და ჟურნალ „ლიბერალის“ ბლოგერები

3.

ხელმძღვანელი - დალი ჩიკვილაძე, 2 სტუდენტი
 ნიკო ნიკოლაძის „ფრანგული პრესის დეკადანსის“ პარადიგმები

 პუბლიცისტის მოვალეობა ილია ჭავჭავაძისა და ნიკო ნიკოლაძის ნააზრევში და თანამედროვე
თვალსაზრისი
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1.

ხელმძღვანელი - ნონა ახალაშვილი
 მარიამ მაისურაძე - აფილაციურობა, როგორც ადამიანის ძირითადი სოციალურ-ფსიქოლოგიური
ფენომენი;
 ელენე კალანდაძე - პიროვნებათშორისი განსხვავებულობების დადგენა ექსტრავერსია-ინტროვერსიის
მიხედვით;
 ანა ტამარაძე - არასრულფასოვნების კომპლექსი, როგორც ინტერპერსონალური ურთიერთობების
განმსაზღვრელი მექანიზმები;
 ლალი ჯგერენაია - პიროვნების ტიპები და წარმატების მოტივაცია;
 გვანცა კუპრავა - დომინირებადი დაცვითი მექანიზმების განსაზღვრა რ. პლიტჩიკის მეთოდიკის
გამოყენებით.

2.

ხელმძღვანელი - ნანა გოგიჩაშვილი
 მარი დანდურიშვილი - ტემპერამენტისა და შფოთვის ურთიერთმიმართება მოზარდობის ასაკში;
 ეთო ბახტაძე - აგრესიული ქცევის ფსიქოლოგიური ასპექტები მოზარდობის ასაკში;
 ნატა ბაჩუკაშვილი - მიუსაფარ ბავშვთა ფსიქოლოგიური მახასიათებლების კვლევა;
 ანა ჟღენტი - ფსიქოტრამვის გავლენა პიროვნების ცხოვრებისეულ პერსპექტივებზე;
 თეონა კოჭლამაზაშვილი - ბულინგის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები;
 მარიამ რუხაია - ტოლერამტობის გენდერული და ასაკობრივი ასპექტები ფსიქოლოგიურ ჭრილში.
ივლისი, 2019წ.

3.

ხელმძღვანელი - ელისკო კერესელიძე
 მილენა ტონიანი - გენდერი და კონფლიქტის მოგვარების ხერხები;
 მიხეილ ქაშიაშვილი - კულტურა და აღზრდის სტილი;
 ქრისტინა კირკიტაძე - სტიგმა და „ქუჩის ბავშვები“;
 მაია ჩხაიძე - ოჯახური ძალადობა და ქართული საზოგადოება;
 მარიამ სულაშვილი - ბავშვთა მიმართ ძალადობა და მისი შედეგები;
 ქეთი ხურცილავა - ქალთა მიმართ ძალადობა და ქართული საზოგადოება.

კერძო სამართლის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - დავით სუხიტაშვილი
 ლაგურაშვილი გიორგი - გარდაცვლილის ოჯახის წევრებისათვის მიყენებული მორალური ზიანის
ანაზღაურება
 ლომიძე ლიკა - სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ფორმები
 ნადირაძე ანა - ჩუქების ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება
 ტორჩინავა ანა - სანოტარო მოქმედებათა კლასიფიკაციის სახეები
 ჯაფარიძე ნატო - სესხის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება
2.




ხელმძღვანელი - თამარ ჩიტოშვილი
სარქისოვი დიანა - მშობლებისა და შვილების სამართლებრივი მდგომარეობა განქორწინების დროს
ქურდაძე თათია - ხელშეკრულებიდან გასვლა, როგორც ვალდებულების შეწყვეტის საფუძველი
ხურცილავა ნათია - საკუთრების უფლების წარმოშობის საფუძვლები

3.




ხელმძღვანელი - ლიკა საჯაია
დათუკიშვილი მარიამ - ქალთა და არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვა შრომის სამართალში
მთიულიშვილი ვახტანგ - შრომის უსაფრთხოების სამართლებრივი რეგულირება
ჭიღლაძე დიმიტრი - დისკრიმინაციის აკრძალვა და მონოტორინგი შრომის სამართალში

4.




ხელმძღვანელი - ნიკოლოზ ფიცხელაური
გალუსტიანი გიორგი - მხარეები სამოქალაქო პროცესში
ლეკიაშვილი სალომე - სასამართლო მედიაცია
ჭიხორია თინათინ - შვილად აყვანის სამართლებრივად რეგულირების საკითხები

5.





ხელმძღვანელი - რომან შენგელია
ასანიძე სალომე - ოჯახის წევრთა შორის საალიმენტო ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირება
დოთიაშვილი მარი - მეურვეობა, მზრუნველობა და მხარდაჭერა სამოქალაქო სამართალში
ტალიკაშვილი ირაკლი - ლეგატი და სავალდებულო წილი მემკვიდრეობაში
ქარქუსაშვილი მარიამ - სამკვიდრო ქონება და მისი გაყოფის წესი

6.





ხელმძღვანელი - შალვა ქუდაძე
ალავიძე სოსო - უდავო წარმოება
ასლანიშვილი ქეთევან - მეუღლეთა სახელშეკრულებო უფლებები და მოვალეობები
დურგლიშვილი თამუნა - შეზღუდული სანივთო უფლებები
კოზმანიშვილი ნატო - სანოტარო დამოწმებისა და დადასტურების იურიდიული ბუნება და პრაქტიკული
მნიშვნელობა
ქისტაური მაია - პირის პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვის დროს მორალური ზიანის
ანაზღაურება



საჯარო სამართლის კათედრა
1. ხელმძღვანელი - გივი ლობჟანიძე
 ბერიძე ინგა - სამოსამართლეო სამართალი და კრიმინოლოგია
 გელაშვილი რუსუდანი - კანონმდებლობა და ქართველ მშვიდობისმყოფელთა მონაწილეობა საერთაშორისო
მისიებში
 გურგენიძე ზურაბ - ეკოლოგიური დანაშაულობის შედარებითი ანალიზი
 კახელიშვილი თემური - საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სამართლის თანაფარდობა
 ლილუაშვილი ლიკა - ლტოლვილთა და დევნილთა სამართალი
 ოღაძე გიგო - არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის კრიმინოლოგიური დახასიათება
 გოგოხია თამუნა - კონფლიქტები საქართველოს ტერიტორიაზე, გენოციდის და ეთნოწმენდის პრობლემა
 ღოღობერიძე ქეთი - დამნაშავეობის მიზეზების კლასიფიკაცია და კრიმინოგენური ფაქტორების ანალიზი
2.



ხელმძღვანელი - გიორგი ხუნაშვილი
კობალაძე დავით - უფლების დაცვის პრევენციული საშუალებები ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში
წიქარიშვილი შალვა - ადმინისტრაციული სამართალწარმოება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში
ძალადობის აღკვეთასთან დაკავშირებით

3.





ხელმძღვანელი - დავით ლობჟანიძე
გაზაშვილი ნიკა - სიცოცხლის უფლება და მისი დაცვის თავისებურებები
ზაქარეიშვილი იაკო - ძირითადი თეორიები სახელმწიფოს წარმოშობის შესახებ
მარგველაშვილი თამარი - სამართალი და სამართლიანობა
პარკაია დათა - სახელმწიფო ხელისუფლების ლეგიტიმურობა

4.






ხელმძღვანელი - ედიშერ ფუტკარაძე
დავითაშვილი გიორგი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ტრეფიკინგისათვის
ვალიევი მაგდა - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ტერორიზმისათვის
სონღულაშვილი მარი - თავისუფლების აღკვეთა, როგორც სასჯელის სახე
ჯოჯუა გოჩა - სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება
დაბრუნდაშვილი ვანიკო - აუცილებელი მოგერიება

5.







ხელმძღვანელი - ვენედი ბენიძე
სარიშვილი გივი - პროკურორი სისხლის სამართლის პროცესში
ლაზარაშვილი მიხეილ - ბრალდებული სისხლის სამართლის პროცესში
წიკლაური ვახტანგი - დაზარალებული სისხლის სამართლის პროცესში
კაპანაძე მარიამი - სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში
საგინაშვილი გურამი - განრიდების პროცესუალური ასპექტები
ხელაძე რევაზ - სასჯელის მიზნები

6.


ხელმძღვანელი - თამარ ებრალიძე
მეყანწიშვილი ლაშა - წამება და წამების მუქარა ქართული სისხლის სამართლისა და საერთაშორისო აქტების
მიხედვით
ქერაული არმაზი უმოქმედობის პრობლემა სისხლის სამართალში
ჩიტიძე
ირაკლი
სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა
დანაშაულის
დაფარვისა
და
შეუტყობინებლობისთვის
მცხვეთარიძე თამარ - განსაცდელში მიტოვება და დაუხმარებლობა
პაპოშვილი ივანე - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა თაღლითობისათვის
ფულაძე ანი - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ყაჩაღობისათვის






7.






ხელმძღვანელი - მარი ქუთათელაძე
გიორგაძე ვალერიანი - არასრულწლოვანთა აღდგენითი მართლმსაჯულება
კანთელაშვილი თათია - არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული
ღონისძიებები
ლათიფაშვილი გიორგი - არასრულწლოვანთა განრიდება და მედიაცია სისხლის სამართლის პროცესში
ლომინეიშვილი ანზორი - არასრულწლოვანის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა
ფირიაშვილი მალხაზ - არასრულწლოვანის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

8.




ხელმძღვანელი - მალხაზ ჩახნაშვილი
დოთიაშვილი გიორგი - საჯარო სამსახურის გავლა
კვესელაძე მიხეილი - დისციპლინური სამართალწარმოების სამართლებრივი რეგულირება
მამულაშვილი გიორგი - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტი, როგორც საჯარო
მმართველობის სამართალშეფარდებითი ფორმა

9.










ხელმძღვანელი - ნინო ბოჭორიშვილი
გვასალია თეონა - ბავშვთა უფლებები და სოციალური მუშაკების როლი მათი უფლებების დაცვაში
არეშიძე სოფიკო - კომპიუტერები, ციფრული ტექნოლოგია, ინტერნეტი და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის უფლება
ზამთრეული გაგა - ადამიანის თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება
მაისურაძე თამარი - ქალთა უფლებები და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები
ოქრიაშვილი ალექსანდრე - ადამიანის ღირსების ხელშეუხებლობა და წამების აკრძალვა
სტეფანაშვილი რევაზ - კანონის წინაშე თანასწორობის და სამართლიანი სასამართლოს უფლება
ფეიქრიშვილი ნესტანი - საქმის საჯარო განხილვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების საქვეყნოობა
ჭოხონელიძე ალექსანდრე - სიცოცხლის უფლება და უკანონო აბორტი
სხირტლაძე ჯემალი - საკუთრების უფლება და მისი შეზღუდვის საფუძვლები

10.






ხელმძღვანელი - ნუგზარ თევდორაძე
ელოშვილი ლიკა - დანაშაულში თანამონაწილეობა
იზორია ჯუმბერ - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ქურდობისათვის
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ძარცვისათვის
ფუტკარაძე ნანა - განზრახ მკვლელობა უეცარი, ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში
ღარიბაშვილი მარიამ - დანაშაულის მცდელობა



ვაჩნაძე ავთანდილ - უკიდურესი აუცილებლობა

11.





ხელმძღვანელი - სერგო ჭელიძე
ლაშაური ქეთევანი - ნივთიერი მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში
სონღულაშვილი ანი - ჩხრეკისა და ამოღების პროცესუალური და კრიმინალისტიკური ასპექტები
ქვლივიძე ანა - პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების პროცესუალური ასპექტები
ქობელაშვილი სალომე - საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ცალკეული დანაშაულების გამოძიების
თავისებურებები
ქავთარაძე ამირანი - თანასწორობა და შეჯიბრებითობა სისხლის სამართლის პროცესში
მაისურაძე ლევანი - საგამოძიებო მოქმედებები სისხლის სამართლის პროცესში



12.









ხელმძღვანელი - შენგელი ფიცხელაური
გაბუნია ირაკლი - მოწმის დაკითხვის თავისებურებები სისხლის სამართალწარმოებაში
ერაძე ნინო - აღკვეთის ღონისძიებები სისხლის სამართლის პროცესში
ნოზაძე გურამ - მოწმის ჩვენება, როგორც მტკიცებულება სისხლის სამართლის პროცესში
ნონეშვილი მარიამი - მტკიცებულებათა დასაშვებობა სისხლის სამართლის პროცესში
სეთური ანა - მტკიცებულებათა სახეები სისხლის სამართლის პროცესში
ზირაქაძე ვახტანგი - დათვალიერების სისხლისსამართლებრივი და კრიმინალისტიკური ასპექტები
რაზმაძე გიორგი - სატრანსპორტო დანაშაულების გახსნის მეთოდიკა
სიყმაშვილი ილია - მკვლელობის (108-ე მუხლი) გამოძიების და გახსნის თავისებურებები
ბერიშვილი ბექა - მკვლელობის საქმეთა გამოძიების თავისებურებები

სარედაქტორო საქმიანობა
მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტორობა
ჟურნალისტიკის კათედრა
1.
2.

მარინე ვეკუა, ადამიანი-გაკვეთილი - ილია ვეკუა, მე-2 გამოცემა, თბილისი,თსუ გამომც., 2019
ლაურა კუტუბიძე, გიორგი ჩართოლანი, „1918-20 წ.წ. ქართული პრესა თეატრალური რეფორმის შესახებ
(გიორგი ჯაბადარის სტუდია)“, გამომცემლობა „კენტავრი“, თბილისი, 2019
სამეცნიერო შრომათა კრებულის/ჟურნალის რედაქტორობა

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1. გიორგი მათიაშვილი - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა
კრებულის რედაქტორი
კერძო სამართლის კათედრა
2. რომან შენგელია - 4 ჟურნალის რედაქტორი
სარედაქციო საბჭოს წევრობა, სარედაქციო კოლეგიის წევრობა და სხვა:
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. მაია უკლება
 გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებულის მთავარი
რედაქტორის მოადგილე;
 რუმინეთის კონსტანტას „ოვიდიუსის“ უნივერსიტეტის ჟურნალის „ეკონომიკურ მეცნიერებათა სერია“
სამეცნიერო საბჭოს წევრი
2.


სიმონ თავართქილაძე
გთუნის - სამეცნიერო შრომათა კრებულის გამოცემების პასუხიმგებელი მდივანი;

3.

ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე
 გთუნის სამეცნიერო შრომათა კრებულის რედკოლეგიის წევრი;
 საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჯურნალის. ,,ახალი
ეკონომისტი’’ - სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
 პაატა გუგუსშვილის სახელობის ეკნომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებულის, სამეცნიეროსაორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;
 -საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,, China‐USA Business Review –
აშშ - სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
 საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,,Economics World’’ –აშშ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
 საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, იმფაქტ ფაქტორის ჟურნალი ,, Chines Business Review –აშშ სარედაქციო კოლეგიის წევრი

4.

დავით კბილაძე -

 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,სპექტრის’’
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
ინფორმატიკის კათედრა
1. თალიკო ჟვანია - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი
2.

ვაჟა ხუჭუა გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი

უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი

სარეცენზიო საქმიანობა
სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. კობა ჩაგელიშვილი
 სადუნიშვილი მარეხი ქართული ტურისტული პოტენციალის საერთაშორისო ბაზარზე პოპულარიზაციის
სტრატეგიები; CIU
 სოფიო გორდელაძე -‘’ დამსაქმებლის ბრენდინგი საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების მაგალითზე;
CIU
 ნინო კორჯენკო- ‘’ პატარა ქვეყნების პოზიციონირების პერსპექტივები საერთაშორისო ბაზარზე’’- CIU
 თალიკო ჩაჩუა- ინტერნეტ მარკეტნგის როლი მცირე ბიზნესის განვითარებაში - CIU
2.

ლალი ჩაგელიშვილი- აგლაძე
 გიორგი მაისურაძე-‘’ პოლიტიკური პიარ კამპანიები საქართველოში და მათი გავლენა საარჩევნო
პროცესზე’’; CIU
 თამთა ცირეკიძე -‘’ ციფრული მარკეტინგის გავლენა ქართულ მედიაზე’’- CIU
 გოდერძი ნავროზაშვილი - ‘’ ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი და მისი ზრდის
პერსპექტივები’’- CIU
 დავით იობაშვილი - თბილისის საბრენდო სახის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ტურიზმის
მოსაზიდად- CIU

სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
 საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; აკადემიკოსი;
 საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი
 საქართველოს მეცნიერ-ეკონომისტთა საზოგადოების წევრი
 თავისუფალი ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი (ასოციაცია)- გამგეობის წევრი;
 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების
ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის წევრი
 გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი -სადისერტაციო საბჭოს წევრი
2.

მაია უკლება
 AIEST (International Association of Scientific Experts) მუდმივი წევრი;
 საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი;

ჟურნალისტიკის კათედრა
1. მარინე ვეკუა
 საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირი; წევრი
2.

დალი ჩიკვილაძე
 საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირი; წევრი

3.

ლაურა კუტუბიძე
 საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირი; წევრი

4.

ნუგზარ ფოფხაძე
 საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირი; წევრი

ინფორმატიკის კათედრა
1. თალიკო ჟვანია
 საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი
უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე
 Multilingual Association of Georgia
 Imperial English Academy, UK -დიდი ბრიტანეთის ენის აკადემიის აღმასრულებელი კიმიტეტის წევრი და
ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში
კერძო სამართლის კათედრა
1. რომან შენგელია - 3 ადგილობრივი აკადემიის წევრი

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა
უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე - Imperial English Academy, UK -დიდი ბრიტანეთის ენის აკადემიის მიერ შემუშავებული
სახელმძღვანელოების რედაქტირება, ელ-აპლიკაციების გამოცდა-რეცენზირება ლინგვისტური და მეთოდური
თვალსაზრისით.

ჟურნალისტიკის კათედრა
1.

მ. ვეკუა - Institute d’Etudes Europeennes et Internationales de Reims, France (IEEI),

ტრენინგები, სემინარები და სხვა
ადგილობრივ ტრენინგებში, სემინარებში და პროფესიული განვითარების სხვა სახის ღონისძიებებში მონაწილეობა
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. სიმონ თავართქილაძე
 9 ნოემბერი „სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა“ ევროპის უნივერსიტეტი
 18 დეკემბერი „პლაგიატის ამომცნობი პროგრამის ინტეგრირება სასწავლო პროცესში“ - ევროპის
უნივერსიტეტი
2.


ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩო, სწავლის სფეროების
კლასიფიკატორი და კვალიფიკაციები

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1. ნონა ახალაშვილი
 კრიმინალურ/იურიდიული ფსიქოლოგიის საფუძვლები. დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლოსაკონსულტაციო ცენტრი, 4-8 ივნისი, 2019
ინფორმატიკის კათედრა
1. თალიკო ჟვანია
 “Amadeus Basic Course”, Tbilisi, Georgia, December 9-10, 2019
უცხო ენათა ცენტრი
2. ინგა დიაკონიძე
 Changes in English Language national tests. Trainer: Rusudan Tkemaladze, IBSU, Tbilisi, 2019
 Quality assurance system of Higher Education and Main Challenges, trainer: Lasha Margishvili, IBSU, Tbilisi, 2019
 Evaluation of Research Activities. ორგანიზატორები: Erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისისა და
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 14-15 ივნისი, 2019
 უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ფორუმი, მონაწილე. ორგანიზატორი: ახალი ევროპული
უნივერსიტეტების ალიანსი და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ჩატარების ადგილი:
სულხაბ-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, თბილისი, 30.03.2019
 ტრენინგი „სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება“ ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის
წევრებისთვის, ორგანიზატორი: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი,
24.10.2019
 ტრენინგი " ავტორიზაციის პროცესი: სტანდარტები და პროცედურა". ორგანიზატორი: განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი, 25-26 .10.2019.
 აკრედიტაციის პროცესი: სტანდარტები და პროცედურა". ორგანიზატორი: განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი და ილიაუნი, ტრენერები: სოფიკო ლობჟანიძე და ლაშა მარგიშვილი,
თბილისი, ილიაუნი27-28.11.2019.
 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა ეროვნული კვალიფიკაციების
განახლებულ ჩარჩოსა და სწავლის სფეროს საერთაშორისო კლასიფიკატორთან, გთუნი, 23.12.2019
კერძო სამართლის კათედრა
1. ლიკა საჯაია
 კორუფციის კვლევა და პრევენცია: თანამედროვე მიდგომები"
 „ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები”
 „საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მედიაკომუნიკაცია"






საჯარო სამსახურის შესახებ კანონდებლობა -ძირითადი რეგულაციები
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა საჯარო სექტორში
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნოდ
პარლამენტის ღიაობისა და გამჭვირვალობის სტანდარტი

საჯარო სამართლის კათედრა
1. გიორგი ხუნაშვილი - ,,სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება’’, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი,
ქალაქი ახალციხე, 2019 წლის 10 აპრილი
საერთაშორისო ტრენინგებში, სემინარებში და პროფესიული განვითარების სხვა სახის ღონისძიებებში
მონაწილეობა
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. სიმონ თავართქილაძე
 12-13 მარტი 2019 USAID WMTR II: ცირკულარული ეკონომიკის საფუძვლები“ - ტრენინგი,.
 2-3 სექტემბერი 2019, „NVAO training in Quality Assurance and Enhancement USAID WMTR II“ - პროგრამის
ტრენინგი
2.


ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
16-21 March 2019- Iakob Gogebashvili Telavi State Unversity; ERAZMUS+PRINTel Project-‘’Active Learning and ICT
–enhanced teaching: M-Learning and gamification(2 ECTS Credit)\

ჟურნალისტიკის კათედრა
1. მარინე ვეკუა
 ტრენერი, New Media and Society (ახალი მედია და საზოგადოება, ინგლისურ ენაზე),
ინფორმატიკის კათედრა
2. თალიკო ჟვანია
 “Pedagogical Projection Of The Educational Course: European Traditions And Innovation” In European Universitetis,
October 24 – 29, 2019, Slovakia-Hungary-Czech Republic-Germany. Training Program 120 Hours or 3,6 credits ECTS
(48 contact hours, workshops 72 individual work hours)б Certificate N21/04-2019
უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე
 Using jokes in class-Trainer Nick Micheliodakis- IBSU, Tbilisi, 2019
 Using games in class, Trainer Nick Micheliodakis- IBSU, Tbilisi, 2019
 On the accuracy of introduction and translation of modern concepts in Georgian Political discourse – a case of sustainable
development- trainer: Nikoloz Parjanadze, IBSU, Tbilisi, 2019
 The Role of English in accessing International Higher education: trainer: Dali Khomeriki, IBSU, Tbilisi, 2019


სალექციო კურსის (სახელმძღვანელოს პროექტი) მომზადება
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ცვლილებების მართვა -148 გვ
2. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ოპერაციული მენეჯმენტი; 225გვ
3. მაია უკლება „ტურიზმის ხარისხის მართვა“,სალექციო კურსი (სახელმძღვანელოს პროექტი) 2019. 191 გვ.
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. მ. ვეკუა - ავტორი, New Media and Society (ახალი მედია და საზოგადოება, ინგლისურ ენაზე)

ინფორმატიკის კათედრა
ვაჟა ხუჭუა






სალექციო კურსის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში“ განახლება
სალექციო კურსის „პერსონალური გამოყენების კომპიუტერული სისტემები“ შევსება
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლებაში - სწავლების პერსონალიზაციის პრობლემების
განხილვა/გადაჭრა;
ეროვნული გამოცდების მონაცემთა ანალიზი.

უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე - Cross Cultural Business Communications, საერთაშორისო სტუდენტებისათვის, ინგლისურ
ენაზე, უწყვეტი განათლების ცენტრის ფარგლეში, 200 გვერდამდე, გთუნი, კურსის ავტორი: ინგა დიაკონიძე
კერძო სამართლის კათედრა
1. ლიკა საჯაია - „საკანონდებლო ტექნიკა“, „ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია ინტელექტუალური
საკუთრების სამართალში„;
2. ლიკა საჯაია - „საერთაშორისო ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი“, „აკადემიური წერა“

სხვა აქტივობები
ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციის, სიმპოზიუმის და სხვა ხელმძღვანელობა
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. დავით კბილაძე
 მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019 „ეკონომიკური განუსაზღვრელობის შეფასების და მართვის
ძირითადი ბერკეტებისაქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის“, საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი.
 სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი,
2019 წ - სესიის ხელმძღვანელი
ინფორმატიკის კათედრა
1. თალიკო ჟვანია
 „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2019“-ის ფარგლებში გთუნი-ს ღონისძიებების
ორგანიზება
უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე
 საუნივერსიტეტო სტუდენტური ოლიმპიადის ორგანიზება ინგლისურ ენაში
ტრენინგის მომზადება/ჩატარება
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. მაია უკლება
 უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა: შედეგები და შემდეგი ნაბიჯები.
 ავტორიზაციის სტანდარტები და გთუნის გამოწვევები. მ.უკლება. გთუნი, 2019 აპრილი;
2. ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
თანამედროვე მენეჯმენტი -სამეცნიერო კონსალტინგური ცენტრი ‘’მომავლის მენეჯერი’’; გთუნი - 2019წ. 6
ივნისი
უცხო ენათა ცენტრი
1. ინგა დიაკონიძე - ტრეინინგი უცხო ენათა ცენტრის თანამშრომლებისთვის ახალი მოთხოვნების მიეხედვით
სილაბუსებში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ, გთუნი, 15.06.2019.
ტრენინგის მომზადება/ჩატარება უცხოურ ენაზე
3. მაია უკლება
Module :Sustainable Tourism Destination Management
 “Sustainable Destination Development”

 “ETIS- Evaluation of Destination Sustainability” . მ.უკლება. გთუნი, 2019 მარტი-ივლისი.
კურსი მომზადდა ჩატარდა ეგრმანიის ინგოლშტატის უნივერსიტეტის მაგისტრებისთვის
დოქტორანტების ხელმძღვანელობა
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე
 ვალერი შიოშვილი - ,,თავისუფალი ეკონომიკური ზონების განვითარების თავისებურებანი და
პერსპექტივები საქართველოში’’; თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 იმდეო ჯაში - ,,ტურისტული პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობები და მისი სოციალურეკონომიკური შედეგები კახეთის რეგიონში.“ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 რეზო ბოჭორიშვილი - ფინანსური ინსტიტუტების ადგილი მდგრადი ეკონომიკის პირობებში თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჟურნალისტიკის კათედრა
1.




მარინე ვეკუა
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ექსპერტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ჟურნალისტიკა“ (2019) ხელმძღვანელი
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „მასობრივი კომუნიკაცია“ (2019) ხელმძღვანელი

სადისერტაციო საბჭოს წევრი
ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა
1. ლაშა ტაბატაძე. 2017 დან, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, სადისერტაციო
კომისიის წევრი;

