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(15.07.2013 წ. – 15.07.2014 წ.)

დამტკიცებულია
აკადემიური საბჭოს ოქმი N 3 04.09. 2014 წ
ბრძანება N 01-01/62 04.09.2014 წ.

საანგარიშო პერიოდში გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში გაწეული
სამეცნიერო საქმიანობა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებები განხორციელდა
სტრუქტურული ერთეულების მიერ წინასწარ შემუშავებული სამოქმედო გეგმების
შესაბამისად, რომლებიც, თავის მხრივ, ეფუძნება უნივერსიტეტის მისიასა და
სტრატეგიულ გეგმას და დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ.
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სამეცნიერო კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებები
წლიური თემები :

შენიშვნა

ა. ბიზნესის მართვის და ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრები

უზრუნველყოფილია

(ერთობლივი კვლევა)
ცხოვრების ხარისხის თანამედროვე ინდიკატორები და მათი დანერგვის

გთსუს მატერიალურ-

პერსპექტივები საქართველოში (ხელმძ: პროფესორი ლ. ჩაგელიშვილი,

ტექნიკური

პროფესორი ს. თავართქილაძე).

მხარდაჭერით

ბ. ჟურნალისტიკის კათედრა
საქართველოს მედიაბაზრის და მედიაგანათლების შესაბამისობა (ხელმძ:
პროფესორი მ. ვეკუა).
გ. საჯარო სამართლის კათედრა
საერთაშორისო

ტერორიზმის

კრიმინოლოგიური

და

სისხლის

სამართლებრივი ასპექტები (ხელმძ: პროფესორი გ. ლობჟანიძე).
დ. კერძო სამართლის კათედრა
დელიქტური ვალდებულებები (ხელმძ: პროფესორი შ. ქურდაძე).
ე. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
სტუდენტი

ახალგაზრდობის

პიროვნული

ღირებულებების

ფსიქოლოგიური ასპექტები (ხელმძ: პროფესორი ნ. ახალაშვილი).
პუბლიკაციები
1.

შენიშვნა

ნ. ნიკოლაძის 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო

სტატიების გამოქვეყნება,

სამეცნიერო

კრებულის გამოცემა და

კონფერენციის შრომათა კრებული (მომზადებულია

გამოსაცემად), 2013

გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს ბიუჯეტით

2. „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
შრომათა
კრებული
№3.
ყოველწლიური
რეფერირებადი
მრავალდარგობრივი ჟურნალი. გამომც. ,,უნივერსალი,’’ თბილისი,
2013;

სტატიების გამოქვეყნება,
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს ბიუჯეტით
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3. „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
შრომათა
კრებული
№4.
ყოველწლიური
რეფერირებადი
მრავალდარგობრივი ჟურნალი. გამომც. ,,უნივერსალი,’’ თბილისი,
2014;

სტატიების გამოქვეყნება,
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს ბიუჯეტით

4.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N1 (25) თბ., 2014;

კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით

5.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N2 (26) თბ., 2014;

კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით

6.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N3 (27) თბ., 2014;

7.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N4 (28) თბ., 2014;

8.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N1 (21) თბ., 2013;

9.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N2 (22) თბ., 2013;

10.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N3 (23) თბ., 2013;

11.

ყოველწლიური რეფერირებადი მრავალდარგობრივი ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და
კანონი’’ N4 (24) თბ., 2013;

კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს თანადაფინანსებით
შენიშვნა

მონოგრაფიები
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
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1. ბ. ალადაშვილი. საქართველოში სოციალური დაცვის სისტემის
მაკროეკონომიკური რეგულირების გზები და მიმართულებები,
„უნივერსალი“ თბ., 2013;
2. ვ.

ვაშაკიძე.

”საისტორიო

წყაროთმცოდნეობითი

ძიებანი”;

გთსუს ბიუჯეტი

„უნივერსალი“; თბ., 2014
სტატიები რეფერირებად/
რეცენზირებად ჟურნალში
ადგილობრივსა და საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში დაიბეჭდა უნივერსიტეტის აკადემიური
და მოწვეული პერსონალის 77 სამეცნიერო სტატია.
სახელმძღვანელოები

შენიშვნა

ბიზნესის მართვის კათედრა
1. ნ. კვარაცხელია. (თანაავტორები: ნატალია ბირიცკაია, ნაზი
ალხანაშვილი).
ტურისტული
მარშრუტების
მოდელირება
„უნივერსალი“, თბ., 2013 წ. ოქტომბერი
2. ლ. ჩაგელიშვილი. ბიზნესის ადმინისტრირება. თბ. 2013.
3. ნ. კვარაცხელია. კულტურული ტურიზმი. თბ. 2013.
4. ს. თევდორაძე. ტურიზმის მარკეტინგი. თბ. 2013.
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
5. დ. კალანდარიშვილი. მათემატიკა ეკონომისტებისათვის. I ნაწილი. თბ.,
2013.
6. დ. კბილაძე, შ. მეტრეველი. სტატისტიკა 2. თბ., 2013.
ინფორმატიკის კათედრა
7. თ. ჟვანია, მ. ნაჭყებია. მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები.
გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2013.
8.

ზ.

ლაოშვილი.

გამოყენებითი

კარტოგრაფიის

საფუძვლები.

გამომცემლობა „გეოდი2011“, 2013.
ჟურნალისტიკის კათედრა

გამოცემულია გთსუს

1. „ჟურნალისტიკა“. ავტორთა კოლექტივი (იდეის ავტორები: მარინა ვეკუა,
ჟილ რუე). თბილისი, „მერიდიანი“, თბ., 2013.

დაფინანსებით

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
2. ნ. ახალაშვილი (თანაავტორი). არმია და რელიგია. საქართველოს
შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის გამომცემლობა, თბ., 2014.
სალექციო კურსები
ინფორმატიკის კათედრა

შენიშვნა
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1. ვ. ხუჭუა, მ. მიქელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში.
თბილისი, 2013.

სალექციო კურსები
მომზადდა და დაიბეჭდა

2. თ. ჟვანია. „საბუღალტრო საქმის ელექტრონული სისტემები” - ორისი .

გთსუს მატერიალურ-

თბ., 2013

ტექნიკური მხარდაჭერით

3. მ. მიქელაძე. „ინფორმაციული ტექნოლოგიები“. თბ., 2013
4. ზ. ლაოშვილი. „გეოინფორმაციული სისტემების ტურიზმში“. თბ., 2013
5. ზ. საჯაია. „საბანკო საქმის ელექტრონული სისტემები“. თბ., 2014
ბიზნესის მართვის კათედრა
1. მ. გოცირიძე. ადამიანური რესურსების მართვა (ნაწილი 1). გამ. შპს
„ლეთა“. თბ., 2014
2. მ. გოცირიძე. კორპორაციული მენეჯმენტი. თბ., 2013.
3. მ. გოცირიძე. სტრატეგიული მენეჯმენტი (ელექტრონული ვერსია).
თბ., 2013
4. ლ. კოჭლამაზაშვილი, ლ. ჩაგელიშვილი, დ. აბულაძე. “E- Comerica”;
თბ., 2013.
ეროვნული და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა
ბიზნესის მართვის კათედრა:
1. პროექტი:

TEMPUS

შენიშვნა
გთსუ -პროექტის

Projekt

No.

543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-

პარტნიორი,

TEMPUSJPHES – CruiseT“ „Network of Competence Centres for the

კონსორციუმის წევრი.

Development of Cruise Tourism in the Black Sea Region(Georgien und
Ukraine)“

პროექტი ხორციელდება
ევროკომისიის

მონაწილეები:
პროფ. გ. მათიაშვილი

დაფინანსებით და გთსუს
10%-იანი

პროფ. მ.უკლება
პროფ. გ.ალადაშვილი

თანადაფინანსებით

პროფ. ნ.კვარაცხელია
პროფ. თ ჟვანია
პროფ. ლ.ჩაგელიშვილი
2. პროექტი:
№ 544191 TEMPUS
1-2013-1-PT JPCR
„სასტუმრო
მეურნეობის მართვის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
დამუშავება
ტურიზმის
ინდუსტრიის
განვითარებისათვის (საქართველო, აზერბაიჯანი და მოლდოვა)“
მონაწილე: პროფ. ნ. კვარაცხელია
3. კ. ჩაგელიშვილი , US State Department – Project name: ,,Harmony,, - Small
Business Development and the Sharing Experience Between The Business
Groups - US State Department. 2013
4. ლ. ჩაგელიშვილი, ,, Evaluation of the potential of renewable energy sources
and priorities,, - Norwegian Institute of International Affairs – NUPI 2013
5. ლ. ჩაგელიშვილი. University collaboration network at the Black Sea –
UNIVER-SEA.NET – EU.2014
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6. ლ.ტაბატაძე ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა, საერთაშორისო
საწარმოთა მართვა. DAAD, 2011-2016
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
7. დ. კბილაძე - ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური პროგრესის
ინოვაციური ინდიკატორები და მათი დანერგვის პრობლემები
საქართველოში - DAAD, 2013
ინფორმატიკის კათედრა
8. ზ. ლაოშვილი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი:
ტაო-კლარჯეთის

ისტორიულ-არქიტექტურული

ძეგლების

გეოინფორმაციული სისტემა, 2013
9. თ. ჟვანია, საინჟინრო, კომპიუტერულ და ჰუმანიტარულ სფეროში
ელექტრონული სასწავლო კურსების მოდელების დამუშავება - სტუ,
2013
კონფერენციები, სიმპოზიუმები, სემინარები
1.

შენიშვნა

ნ. ნიკოლაძის 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო

გთსუს ორგანიზებით

სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული (მომზადებულია
გამოსაცემად), 2013, 24-25 სექტემბერი
2.

I საერთაშორისო სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმის მსოფლიო
გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები“, 30 აპრილი,
2014.

გთსუს თანაორგანიზებით

კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში, სემინარებში მონაწილეობა
ბიზნესის მართვის კათედრა

გთსუ

1. ნ. კვარაცხელია. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი“საკრუიზო ტურიზმის
მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები“, 30
აპრილი, 2014. ბათუმის საზღვაო აკადემია.
2. მ.უკლება,

I

საერთაშორისო

სიმპოზიუმი“საკრუიზო

ტურიზმის

მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები“, 30
აპრილი, 2014. ბათუმის საზღვაო აკადემია.
3. ნ. კვარაცხელია. საქართველოში „სასტუმრო მეურნეობის მართვის“
სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შემუშავება
(15-17 მაისი, 2014) - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
4. ლ. თოთლაძე. „ წინმსწრები კომპოზიტური ინდექსის გაანგარიშების
თავისებურებები.“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გურამ
თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014 წლის 12 ივლისი
თბილისი.
5. ლ.ტაბატაძე „ ევროკავშირი-საქართველო“ თსუ-ი და ბერლინის,
ციტაუგიორლიტცის უნივერსიტეტების ერთობლივი საერთაშორისო
კონფერენცია. თსუ, 10.06.2014
საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

სიმპოზიუმის
თანაორგანიზატორი
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6. გ. მათიაშვილი, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი“ საკრუიზო ტურიზმის
მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები“, 30
აპრილი, 2014. ბათუმის საზღვაო აკადემია
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
7. ს. თავართქილაძე. „საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს
შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების პერსპექტივები“, VI
საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში. ქ. ქუთაისი. 2013
8. ს. თავართქილაძე. „ ნიკო ნიკოლაძის ორი ნარკვევი: „ოცნება და
ცხოვრება“, ჩემ პოლიტიკაზე“ და დღევანდელობა „ ნიკო ნიკოლაძის
170

წლისთავისადმი

მიძღვნილი

საერთაშორიოსო

სამეცნიერო

კონფერენცია, გთსუ, ქ. თბილისი 2013 წ 24-25 სექტემბერ
9. ს. თავართქილაძე. „Education Development problems in the Post-Soviet
Space“ ევრაზიის მულტიდისციპლინარული პირველი საერთაშორისო
ფორუმი (EMF) – Georgia 24-26 ოქტომბერი,
10. დ.

კალანდარიშვილი.

„მცირე

2013 წ.

პარამეტრიანი

ინტეგრო-

დიფერენციალური განტოლებები“ საქართველოს მათემატიკოსთა
კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, ქ. ბათუმი, 2014, 8-12
სექტემბერი.
11. დ. კბილაძე. „ნიკო ნიკოლაძე და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის
მთავარი ინდიკატორები“. „ ნიკო ნიკოლაძის 170 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორიოსო სამეცნიერო კონფერენცია, გთსუ, ქ.
თბილისი 2013 წ 24-25 სექტემბერი.
ინფორმატიკის კათედრა
12. მ.მიქელაძე. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების,
პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა. ნიკო
ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გთსუ, 24-25 სექტემბერი, 2013.
საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
13. ბ. კოღუაშვილი, „შექსპირის ინსცენირების საკითხისათვის ევროპული
რომანტიკოსთა ესთეტიკურ ნააზრევში“შექსპირის დაბადებიდან 450-ე
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია, თსუ, 2014
ჟურნალისტიკის კათედრა
14. მ.ვეკუა. ქეტრინ გრეჰემი – ამერიკული ჟურნალისტიკის „პირველი
ლედი“ ამერიკამცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, თბილისი
15. დ.
ჩიკვილაძე.
„ზოგიერთი
რამ

გრიგოლ

რობაქიძის

პუბლიცისტიკიდან“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“, გთსუ, თბილისი. 2014
16. ა. ბარბაქაძე, ა. სოლაშვილი,მ. მეზურნიშვილი, „უცხო მიწაში
გადგმული ფესვები“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“, გთსუ, თბილისი. 2014
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17. ლ.კუტუბიძე. ამერიკამცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, თბილისი, 2014
საზღვარგარეთ
ჩატარებულ კონფერენციებში,
სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა

სიმპოზიუმებში,

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

შენიშვნა

სამუშაო მივლინება

1. გ. მათიაშვილი, ოდესის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ოდესა 04,02.
-09.02, 2014.

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 (Georgien und Ukraine).
საკოორდინაციო სემინარი.
ბიზნესის მართვის კათედრა
2. მ.უკლება ოდესის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ოდესა 04,02. -09.02,
2014. TEMPUS Projekt No. 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUSJPHES

სამუშაო მივლინება

– CruiseT“ „Network of competence centres for the development of cruise
tourism in the Black sea region (Georgien und Ukraine). საკოორდინაციო
სემინარი.
3. ნ. კვარაცხელია ოდესის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ოდესა 04,02.
-09.02, 2014.

სამუშაო მივლინება

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 (Georgien und Ukraine).
საკოორდინაციო სემინარი.
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
4. ს. თავართქილაძე, NOTION OF CULTURE AS A FORCEFOR ECONOMIC
GROWTH

-

სამხრეთ

კავკასიაში

ევროპული

კულტურის

სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი. INTERNATIONAL conference
(26-28 სექტემბერი, 2013 წ.) - ევროკავშირი
ინფორმატიკის კათედრა
5. თ. ჟვანია „Some Aspects Of Organization Of E-Learning Courses“. ICONTE–
5th International Conference in New Trends in Education and Their
Implications, Antalya, Turkey,
6. თ. ჟვანია „ Organizing of e-learning system for providing of continuous legal
education“ 9th International Conference on
Information Technologies,
September

CSIT ,

Computer Science and

Yerevan, Armenia .2013, 23 - 27

ჟურნალისტიკის კათედრა
7. მ.ვეკუა,“საქართველო და ევროპა: ურთიერთობების ახალი კონტექსტი“
(ინგლისურ ენაზე) „European Citizen and Integration: 7 and 10 years after“,
International Conference, INHA, Retina. Internacional, AIAC, Paris and
GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cite, Banska Bistrica, Scovakia
საჯარო სამართლის კათედრა

სამუშაო

მივლინება

გთსუს დაფინანსებით
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8. გ. ლობჟანიძე. „საერთაშორისო ტერორიზმი’, საერთაშორისო
კონფერენცია, უკრაინის საავიაციო უნივერსიტეტი, ქ. კიევი, 20142014
წლის 27 თებერვალი
9. ე.ფუტკარაძე. „არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაული“
,საერთაშორისო

კონფერენცია,

სტამბულის

უნივერსიტეტი,

ქ.

სტამბული. 13-19 სექტემბერი, 2013
კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებში მონაწილეობა

შენიშვნა

ბიზნესის მართვის კათედრა:
-

ლ.

ჩაგელიშვილი.

ტრეინინგ-პროგრამა-,,ორგანიზაციული

მენეჯმენტი’’ - კონსალტინგური ცენტრი: ,,მომავლის მენეჯერი’’, 2014
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
- ს. თავართქილაძე, Master class “on teaching methods – Introducing students

ტრენინგებში
მონაწილეობის პერიოდში
ხელფასის სრულად
ანაზღაურებით

to American law. (თბილისი, 10-11 ივლისი, 2013) – USAID
ინფორმატიკის კათედრა
-

ზ. ლაოშვილი - გამოყენებითი კარტოგრაფიის საფუძვლების და
გეოინფორმაციული სისტემების თრეინინგი (16 ივნისიდან - 18
ივლისამდე, 2013წ.) - შპს ,,ჯორჯიან უეთერ ენდ ფაუერ”.
საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

-

მ. ვეკუა, “ახალგაზრდა ჟურნალისტი“ - თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. დაბა წყნეთი. 8 ივლისი, 2014.

-

მ. ვეკუა, Erasmus Mundus -ის პროგრამის ფარგლებში „მედია და
საზოგადოება“ - ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო

-

უნივერსიტეტი. მარტი, 2014.
ლაურა კუტუბიძე, „მონაცემთა ჟურნალისტიკა“ - ევრაზიის ფონდი,
საქართველო, თბილისი, 26-28 ივნისი, 2014.
სტუდენტთა კონფერენციები/ოლიმპიადები კონკურსები

1.

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის
სტუდენტთა
მეხუთე სამეცნიერო - შემოქმედებითი კონფერენცია. 2014 წლის 21-22
მაისი
მუშაობდა 4 სექცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ბაკალავრიატის
54 სტუდენტმა (საზოგადოებრივი მეცნიერებები - 10, ჟურნალისტიკა 12, ეკონომიკა და ბიზნესი -20, საჯარო და კერძო სამართალი -12,).
გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ შემდეგ ნომინაციებში:

სამართლის ფაკულტეტი
- გვანცა სებისკვერაძე (ხელმძ: პროფესორი რ. შენგელია) - ნომინაცია:
საუკეთესო ნაშრომი

შენიშვნა
კონფერენციის
ორგანიზება, ჩატარება
და თეზისების
დაბეჭდვის
უზრუნველყოფა გთსუს
ბიუჯეტით
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-

სალომე ხვედელიძე (ხელმძ: პროფესორი შ. ქურდაძე) - ნომინაცია:
საუკეთესო პრეზენტაცია

-

თამთა

ბასილაშვილი

(ხელმძ:

პროფესორი

შ.

ფიცხელაური)

-

ნომინაცია: აქტუალური თემა
-

მონიკა ქირია (ხელმძ: პროფესორი ა. ლორია) - ნომინაცია: აქტუალური
თემა

-

სოფო მარიამიძე (ხელმძ: პროფესორი გ. ლობჟანიძე) - ნომინაცია:
პრაქტიკული მნიშვნელობა

-

გვანცა ყუფარაძე

(ხელმძ: პროფესორი ს. ჭელიძე) - ნომინაცია:

ორიგინალური კვლევა
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
-

ნინო ჭანტურია (ხელმძ: პროფესორი ლ. ჩაგელიშვილი) - ნომინაცია:
საუკეთესო ნაშრომი

-

მარიამ აბულაძე (ხელმძ: მოწვეული პროფესორი ლ. ტაბატაძე)ნომინაცია: საუკეთესო პრეზენტაცია

-

ხატია ხაბურზანია (ხელმძ: პროფესორი ს. თავართქილაძე) - ნომინაცია:
აქტუალური თემა

-

ნონა ფოცხვერაშვილი (ხელმძ: პროფესორი ს. თავართქილაძე) ნომინაცია: აქტუალური თემა

-

ანა ელიზაროვა -(ხელმძ: პროფესორი ს. თავართქილაძე) - ნომინაცია:
ორიგინალური კვლევა

-

სოფო ჯალალი (ხელმძ: პროფესორი ბ. ალადაშვილი) - ნომინაცია:
პრაქტიკული მნიშვნელობა

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
-

ნათია გეთიაშვილი (ხელმძ: მოწვეული პროფესორი ე. გიორგობიანი) ნომინაცია: საუკეთესო ნაშრომი

-

ნინო მესხი (ხელმძ: მოწვეული პროფესორი ე. გიორგობიანი) ნომინაცია: საუკეთესო ნაშრომი

-

მეგი

მაჭარაშვილი

-

გოგიჩაშვილი) - ნომინაცია: საუკეთესო ნაშრომი
გვანცა დემეტრაშვილი (ხელმძ: პროფესორი მ. ვეკუა) - ნომინაცია:

-

საუკეთესო პრეზენტაცია
ნინო ქურციკიძე (ხელმძ: ასოცირებული პროფესორი ნ. გოგიჩაშვილი)

-

- ნომინაცია: საუკეთესო პრეზენტაცია
თეონა გიორგელაშვილი (ხელმძ: მოწვეული

-

დაუშვილი) - ნომინაცია: საუკეთესო პრეზენტაცია
ქეთევან კეჭაღმაძე (ხელმძ: პროფესორი მ. ვეკუა)

-

აქტუალური თემა
ბარბარე დავითაძე (ხელმძ: პროფესორი რ. ბალანჩივაძე) - ნომინაცია:

-

აქტუალური თემა
ლიკა კაჭარავა (ხელმძ:
ორიგინალური კვლევა

(ხელმძ:

ასოცირებული

პროფესორი

მ.

პროფესორი

პროფესორი

ვეკუა)

ნ.

ალ.

- ნომინაცია:

-

ნომინაცია:
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-

ანა მუქათარიძე (ხელმძ: ასოცირებული პროფესორი ბ. კოღუაშვილი) ნომინაცია: ორიგინალური კვლევა

-

ქეთევან გაგუა (ხელმძ: პროფესორი მ. ვეკუა) - ნომინაცია: პრაქტიკული
მნიშვნელობა

-

მარიამ ჩოჩია (ხელმძ: მოწვეული პროფესორი ვ. ნანიტაშვილი)

-

ნომინაცია: საუკეთესო რადიოგადაცემა
1. გამოიცა

გურამ

თავართქილაძის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

სტუდენტთა მეხუთე სამეცნიერო - შემოქმედებითი კონფერენციის
პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები.
2. გთსუს

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 2012 წლის 5

ოქტომბრის საბჭოს გადაწყვეტილებით, დადგინდა ყოველწლიური

გთსუს ორგანიზებით

სტუდენტური კვლევის განხორციელება - ”ბიზნესოლიმპიადა”.
აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზება - ხელმძღვანელობისათვის
ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი (გ. ალადაშვილი, ს. თავართქილაძე, ლ.
ჩაგელიშვილი, კ. ჩაგელიშვილი, ლ. თოთლაძე, რ. დალაქიშვილი);
ასევე,

გადაწყდა

აღნიშნული

უნივერსიტეტის

ღონისძიების

გათვალისწინება.

2013-2014

კვლევაში მონაწილეობდა 5

ყოველწლიურ

ჩატარებისათვის
სასწავლო

წელს

საჭირო

ბიუჯეტში
სახსრების

განხორციელებულ

ჯგუფი. რამდენიმე შესარჩევი ტურის

შედეგად, გამოვლინდა ორი გუნდი. ფინალური ეტაპი დაგეგმილია
2014 წლის შემოდგომაზე.
3. 2014 წლის 9 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ჩატარებულ
სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს
გთსუს

სტუდენტებმა:

ხატია ხაბურზანიამ (ხელმძ:

ამირან

თავართქილაძე), თათია ყურაშვილმა (ხელმძ: ლია თორთლაძე).
გამოიცა მოხსენებათა თეზისები (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი,

სტუდენტთა

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია, თბ., 2014).
4. 2014 წლის 20 ივნისს ჩატარდა სტუდენტთა მეორე გაერთიანებული
საუნივერსიტეტო კონფერენცია ”აკადემიური განათლება და
ტექნოლოგიები 21-ე საუკუნეში“. მისი ორგანიზატორები იყვნენ:
თბილისის
სასწავლო

სასწავლო უნივერსიტეტი, გურამ თავართქილაძის
უნივერსიტეტი,
გორის
სახელმწიფო
სასწავლო

უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. მასში
მონაწილეობდნენ
გთსუს
სტუდენტები:
ანა
ელიზაროვა
(ხელმძღვანელი: პროფესორი სიმონ თავართქილაძე), ნინო ჭანტურია
(ხელმძღვანელი: პროფესორი ლ. ჩაგელიშვილი), გვანცა სებისკვერაძე
(ხელმძღვანელი: პროფესორი რ. შენგელია), ნათია გეთიაშვილი, ნინო
მესხი (ხელმძღვანელი: მოწვეული პროფესორი ედ. გიორგობიანი), მეგი
მაჭარაშვილი (ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნ.
გოგიჩაშვილი). გამოქვეყნდა კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტთა
ნაშრომები (იხ. სტუდენტთა მეორე გაერთიანებული საუნივერსიტეტო

გთსუს თანაორგანიზებით
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კონფერენცია ”აკადემიური განათლება და ტექნოლოგიები 21-ე
საუკუნეში“ თბილისი, 20 ივნისი, 2014).

