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15.07.2014 წ. – 15.07.2015 წ.

დამტკიცებულია 01-01/75
აკადემიური საბჭოს ოქმი N 4
11.09.2015 წ.

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

2

სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებები-

შენიშვნა

წლიური თემები :
ბიზნესის მართვის და ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრები
1. საქართველოს
ბაგრატიონი);
2. საქართველოს

მაკროეკონომიკური
საყოველთაო

ანალიზი

აღწერის

(გ.

ალადაშვილი,

დემოგრაფიული

ნ.

ანალიზი

უზრუნველყოფილია
გთსუს მატერიალურტექნიკური
მხარდაჭერით

„შესაძლებლობათა ზღვარი“ (ხელმძ: პროფესორი ა. თავართქილაძე);
3. ცხოვრების

ხარისხის

თანამედროვე

გაგება

და

მისი

შეფასების

ინდიკატორები (დ. კბილაძე);
4. ჯ. სტიგლიცის კომისიის მოხსენება ,,ეკონომიკური შედეგებისა და
სოციალური პროგრესის შეფასება’’ (შემოკლებული ვარიანტი, თარგმანი), (დ.
კბილაძე);
5. „ცხოვრების ხარისხის თანამედროვე ინდიკატორები და მათი დანერგვის
პერსპექტივები
თოთლაძე);

საქართველოში“

-

მაკროეკონომიკური

ანალიზი

(ლ.

6. ინოვაციური ეკონომიკა და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
მახასიათებლები (ხელმძ: პროფესორი ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე).
7. ცხოვრების ხარისხის თანამედროვე ინდიკატორები და მათი დანერგვის
პერსპექტივები

საქართველოში

(ხელმძღვანელი:

პროფესორი

კ.

ჩაგელიშვილი).
8. შრომის ბაზრის ფორმირების დემოგრაფიული საუძვლები (ხელმძ: ასოც.
პროფესორი მ. თორია).
ჟურნალისტიკის კათედრა
საქართველოს მედიაბაზრის და მედიაგანათლების შესაბამისობა (ხელმძ:
პროფესორი მ. ვეკუა).
საჯარო სამართლის კათედრა
საერთაშორისო ტერორიზმის კრიმინოლოგიური და სისხლის სამართლებრივი
ასპექტები (ხელმძ: პროფესორი გ. ლობჟანიძე).
კერძო სამართლის კათედრა
დელიქტური ვალდებულებები (ხელმძ: პროფესორი შ. ქურდაძე).
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
სტუდენტი ახალგაზრდობის პიროვნული ღირებულებების ფსიქოლოგიური
ასპექტები (ხელმძ: პროფესორი ნ. ახალაშვილი).
პუბლიკაციები

შენიშვნა

3
1. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული,№5, ,,უნივერსალი,’’ თბილისი, 2015;

2. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომათა კრებული: „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“, გამომც. „მერიდიანი“; თბ., 2014

3. ყოველწლიური
რეფერირებადი
მრავალდარგობრივი
ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი’’
N1 (29) თბ., 2015;

4. ყოველწლიური
რეფერირებადი
მრავალდარგობრივი
ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი’’
N2 (30) თბ., 2015;

5. ყოველწლიური
რეფერირებადი
მრავალდარგობრივი
ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი’’
N 3 (31) თბ., 2015;

6. ყოველწლიური
რეფერირებადი
მრავალდარგობრივი
ჟურნალი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი’’
N 4 (32) თბ., 2015;

მონოგრაფიები

კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს ბიუჯეტით
კრებულის გამოცემა და
გავრცელება
უზრუნველყოფილია
გთსუს ბიუჯეტით
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

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
1. ვ. ვაშაკიძე (თანაავტორები: ზ. აბაშიძე, ნ. მირიანაშვილი, გ. ჭეიშვილი),
ყოველი საქართველო, 2014.
სტატიები რეფერირებად/
რეცენზირებად ჟურნალში
სამართლის ფაკულტეტი
1. გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი და „კამიკაძის“ ფენომენი, გურამ

სტატიების გამოქვეყნება

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული,

„გურამ თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა
კრებული, N5, 2015 წ.,

N5, 2015 წ.;
2. შ. ფიცხელაური. კრიმინალისტიკური კვლევის სპეციალური მეთოდები,
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული, N5, 2015 წ.;
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3.

ს. ჭელიძე, ნ. თევდორაძე. მითვისება სამსახურებრივი მდგომარეობის
გამოყენებით,

გურამ

თავართქილაძის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო შრომათა კრებული, N5, 2015 წ.;
4.

შ. ფიცხელაური, გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმის თანამედროვე
ტენდენციები და საქართველო, ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N1 (29) ,
2015;

5.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმის პარადიგმები, ჟურნალი
„ცხოვრება და კანონი“, N2 (30) , 2015;

6.

დ. ლობჟანიძე. მეუღლეთა თანასაკუთრების წარმოშობის სამართლებრივი
საფუძვლები, ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N2 (30) , 2015;

7.

ვ. ბენიძე. ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული
პრობლემები, ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N2 (30) , 2015;

8.

დ. სუხიტაშვილი, თ. სუხიტაშვილი. ზოგიერთი საკითხი სადაზღვევო
პასუხისმგებლობის

შესახებ,

გურამ

თავართქილაძის

სასწავლო

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, N5, 2015;
9.

შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანასა და
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ევროპის უნივერსიტეტის
ჟურნალი, სპეც. გამოშვება, 2015.
სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

10. მ. ვეკუა.“ ჟურნალისტური განათლება: საუკეთესოს ძიებაში“,

ს„გზა

ევროინტეგრაციისაკენ“, აერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გთსუ,
თბილისი. 2014
11. ე.

ლომიძე.

„ვირტუალური

მასობრივი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ინფორმაციის

საშუალებები“,

„გზა ევროინტეგრაციისაკენ“,

გთსუ, თბილისი. 2014
12. ნ. ონიანი. „სანავარდოს“ მითოსური პლასტები. საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენცია „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“, გთსუ, თბილისი. 2014
13. ნ. ახალაშვილი - სამხედრო მოსამსახურეთა საქმიანობის ფსიქოლოგიური

საფუძვლები, 2014;
14. კ. ბოჩკოვა - ევროკავშირი და კონფლიქტების გადაწყვეტა საქართველოში,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“
შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
15. მ. დარსაველიძე - მასმედიაზე ზემოქმედების ბერკეტები და თავად, როგორც
ზემოქმედების საშუალება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
16. რ. დანელია - გლობალიზაცია და მედია, საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
17. მ.

დოლიძე. ეროვნული იდენტობა და ეროვნული პრობლემები,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“

შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
18. ნ. კანკია. ტრეფიკინგი და ქართული მედია, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;

ჟურნალებში „ცხოვრება
და კანონი“ N1 (29), N2
(30)
და კრებულში „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“
უზრუნველყოფილია
გთსუს ბიუჯეტით
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19. ლ. კუტუბიძე-ზუბაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო იმიჯი მედიის

პრიზმაში,

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენციის

„გზა

ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
20. ჟ. რუე. ევრო და ევროპული პროექტი, საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
21. ხ.

ჩარკვიანი. PR როგორც პოლიტიკური პროცესის მნიშვნელოვანი

ელემენტი,

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენციის

„გზა

ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
22. დ.

ჭანკოტაძე

-

საქართველოს

2014

წლის

გასავლელი

გზა

ევროინტეგრაციისაკენ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
23. ნ.

ჯიქია.

აშშ-ს

ჟურნალისტიკა

ორ

მსოფლიო

ომის

პერიოდში,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“
შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
24. რ. ბალანჩივაძე. სოლომონ დოდაშვილი - „ევროპეიზმის ფუძემდებელი

საქართველოში“,

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენციის

„გზა

ევროინტეგრაციისაკენ“ შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
25. ნ.

გოგიჩაშვილი

-

ფსიქოლოგიური

ძალადობის

მახასიათებლები,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“
შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
26. ბ. კოღუაშვილი - ტომას სტერნზ ელიოტი და ევროპული კულტურა,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“
შრომათა კრებული, გთსუ, 2014;
27. ლ. კუტუბიძე-ზუბაშვილი, ვ. ზუბაშვილი - „რეკლამის გავლენა ცხოვრების

სტილსა და ღირებულებებზე“, გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, N4,
2014;
28. თ. მჟავანაძე, „ახალი მედიის გამოწვევები“, გთსუ სამეცნიერო შრომათა

კრებული, N4, 2014;
29. დ. ჩიკვილაძე - „ნიკო ნიკოლაძის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან“,
გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, N4, 2014;
30. დ. ჭანკოტაძე - როგორ სწავლობენ და ასწავლიან საფრანგეთში პროფესიას
„ჟურნალისტიკა“, გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, N4, 2014;
31. მ. ვეკუა, დ. ჩიკვილაძე, ლ. კუტუბიძე - საქართველოს მედიაგანათლებისა და
მედიაბაზრის შესაბამისობის ასპექტები,
კრებული, N5, 2015;

გთსუ

სამეცნიერო შრომათა

32. თ. ფანცულაია - ბიზნესის ეთიკური პრობლემები, კორპორაციები და

ზნეობრიობა,

გურამ

თავართქილაძის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო შრომათა კრებული N 5, „უნივერსალი“, თბ., 2015;
33. ნ. ახალაშვილი, ლ. შენგელია - სტუდენტთა პრიორიტეტული პიროვნული
ღირებულებები, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებული N 5, „უნივერსალი“, თბ., 2015;
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34. ნ. გოგიჩაშვილი - კრიტიკული აზროვნება საგანმანათლებლო სისტემაში,

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული N 5, „უნივერსალი“, თბ., 2015;
35. რ. ბალანჩივაძე - „გვაქვს უთვალავი ფერითა“/ მხატვარ ილია პატაშურის

შემოქმედების
სასწავლო

ჰერმენევტიკული

უნივერსიტეტის

ანალიზი,

სამეცნიერო

გურამ

შრომათა

თავართქილაძის
კრებული

N

5,

„უნივერსალი“, თბ., 2015;
36. ბ. კოღუაშვილი - მედეა - უფრო მეტი ვიდრე მითი, გურამ თავართქილაძის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო

შრომათა

კრებული

N

5,

„უნივერსალი“, თბ., 2015.
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
37. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - საქართველოს ლიბერალური საგარეო სავაჭრო

პოლიტიკის პარადიგმები, გთთუ; სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2015;
38. მ. თორია - შრომის ბაზრის ფორმირების დემოგრაფიული საფუძვლები

საქართველოში; თბილისი, „უნივერსალი“, 2015;
39. ს. თევდორაძე - მარკეტინგი ტურისტული საწარმოს საქმიანობაში, გთსუ-ს

შრომათა კრებული, 2015;
40. ნ. კვარაცხელია - საექსკურსიო მენეჯმენტის პრობლემები საქართველოში,

გთთუ, თბილისი,
41. ბ. ალადაშვილი - საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება შიდა და გარე

გამოწვევების ფონზე, „უნივერსალი“, თბ., 2015;
42. გ. ალადაშვილი - „ინოვაციური განვითარების

საქართველოს

კონკურენტუნარიანობის

ორიენტირი, როგორც

ამაღლების

შესაძლებლობა”,

„უნივერსალი“, თბ., 2015;
43. ა. თავართქილაძე - European Association Agreements and Some Aspects of

Georgia Economics, European Scientific Journal ; 2014 /SPECIAL/ edition vol.1
ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, ESJ`s Index Copernicus Impact
Factor, ICV 2014;
44. ა. თავართქილაძე - საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის

საკრედიტო რესურსის ხელმისაწვდომობის პრობლემები საქართველოში,
გთსუ სამეცნიერო შრომების კრებული N5, „უნივერსალი“, თბ., 2015;
45. ა. თავართქილაძე - საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების
შეთანხმება დაბეგვრის შესახებ, გთსუ საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომების კრებული, გამომც. „კლიო“, თბ., 2014;
46. დ. ვეკუა - მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, გ.

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსირეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული,
N4, გამომც. „უნივერსალი“,თბ., 2014;
47. დ. ვეკუა - საქართველოს მაკროეკონომიკური პრობლემები და მისი
რეგულირების
უნივერსირეტის

თავისებურებები,
გ.თავართქილაძის
სასწავლო
სამეცნიერო
შრომათა
კრებული,
N5,
გამომც.

„უნივერსალი“,თბ., 2015;
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48. დ. კბილაძე - სიღარიბის შეფასების ზოგიერთი სტატისტიკური ასპექტი,

გთსუ-ის შრომების კრებული, 2015;
49. ლ. თოთლაძე - წინმსწრები კომპოზიტური ინდექსის გაანგარიშების

თავისებურებები,

გურამ

თავართქილაძის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო შრომათა კრებული, „უნივერსალი“, თბ., 2015;
50. თ. ჟვანია, ა. კობიაშვილი - ელექტრონული სწავლება, როგორც თანამედროვე

საგანმანათლებლო

ტრენდი,

გურამ

თავართქილაძის

სასწავლო

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N5, თბ., 2015;
51. თ. ჟვანია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კიკნაძე - რეალური დროის სისტემებში

ამოცანების პრიორიტეტების (Tasks) განსაზღვრა, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი, არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
შრომათა კრებული № 18, ISSN 0135-0765, 195, თბ., 2014;
52. თ. ჟვანია, დ. კაპანაძე - სასწავლო ორგანიზაციებში ღრუბლოვანი ტექნოლო-

გიების გამოყენების პერსპექტივები, საერთაშორისო კონფერენცია „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“ გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი,
შრომათა კრებული, 2014;
53. მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი - ინტელექტუალური

ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გზა ევროინტეგრაციისაკენ”,
შრომათა კრებული, 2014;
54. მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი - ცოდნის ორგანიზება

ინტელექტუალურ

საინფორმაციო

სისტემებში

დიაგნოსტირების

არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა
კრებული №18, თბ., 2014;
55. ზ. ლაოშვილი, საქართველოში გის-ის მიმდინარე პრობლემები, გურამ

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2015;
56. ზ. ლაოშვილი, Samtskhe-Javakheti Agriculture Sectors Development and its

Ecological Problems, Earth Sciences“, 2015;
57. ზ. ლაოშვილი, Role of Irrigation Farming in the Perspective Development of

Agriculture in Samtskhe Region, Earth Sciences“, 2015.
სახელმძღვანელოები
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1. გ. მათიაშვილი, კომუნიკაციის საფუძვლები, 2014;
2. ნ. ახალაშვილი, ფსიქოლოგიის საფუძვლები, 2014.
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. დ. კალანდარიშვილი - „წრფივი ალგებრის სალექციო კურსი“, 2014
2. მ. თორია - ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, თბილისი, გამ–ბა
,,მერედიანი“, ლექციების კურსი, 2014;
3. დ. კბილაძე, სტატისტიკა, 2014.

შენიშვნა
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სალექციო კურსები

შენიშვნა

1. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ბრენდ-მენეჯმენტი, სალექციო კურსი;

სალექციო კურსები

2. მ. თორია - ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, თბილისი, გამ–ბა
,,მერედიანი“, ლექციების კურსი, 2014;
3. ნ. კვარაცხელია - საექსკურსიო საქმე, ელექტრონული სახელმძღვანელო, თბ.,
2015.
ეროვნულ და საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

ალადაშვილი

-„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) 2013-2017
2. გ. მათიაშვილი,
- TEMPUS Projekt No. 543681-TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUSJPHES – CruiseT“ „Network of competence centres for the development
of cruise tourism in the Black sea region (Georgien und Ukraine) 2013-2017
3. 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 (Georgien und Ukraine) 2013-2017
4. ლ. ჩაგელიშვილი,

TEMPUS Projekt No.

გთსუს მატერიალურტექნიკური
მხარდაჭერით
შენიშვნა

ბიზნესის მართვის კათედრა:
1. გ.

მომზადდა და დაიბეჭდა

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

გთსუ -ტემპუსის
პროექტის „ TEMPUS
Projekt No. 543681CruiseT“
პარტნიორი,
კონსორციუმის წევრი.
პროექტი ხორციელდება
ევროკომისიის
დაფინანსებით და
გთსუს 10%-იანი
თანადაფინანსებით

TEMPUSJPHES – CruiseT“ „Network of competence centres for the development
of cruise tourism in the Black sea region (Georgien und Ukraine) 2013-2017
5. ნ.

კვარაცხელია

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)
6. ნ. კვარაცხელია - JPCR „სასტუმრო მეურნეობის მართვის სპეციალობის
საბაკალავრო

და

სამაგისტრო

პროგრამების

ინდუსტრიის

განვითარებისათვის

დამუშავება

საქართველოში,

ტურიზმის

აზერბაიჯანსა

და

მოლდავეთში“, 544191 Tempus 1-2013-1-PT TEMPUS, 2014-2016;
7. ლ. თოთლაძე - ERASMUS MUNDUS-ის პროექტი BACKIS, ანტვერპენის
უნივერსიტეტი (ბელგია), 26.09.2014 – 26.10.2014.
8. ლ. ტაბატაძე - ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა, საერთაშორისო
საწარმოთა მართვა - DAAD. 2011-2016
9. კ. ჩაგელიშვილი , US State Department – Project name: ,,Harmony,, - Small
Business Development and the Sharing Experience Between The Business Groups US State Department.
10. ლ. ჩაგელიშვილი, ,, Evaluation of the potential of renewable energy sources and
priorities,, - Norwegian Institute of International Affairs – NUPI
11. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე, University collaboration network at the Black Sea –
UNIVER-SEA.NET, EU, 2014-2016;

გთსუ პროექტის Vise grad
University Studies Grant
No. 61450035, Vise grad
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12. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე, International Vise grad Fund’s Vise grad University
Studies Grant /V4EaP. Vise grad University Studies Grant No. 61450035, Vise grad

Fund’s, 2015-2018
ბენეფიციარი

Fund’s, 2015-2018;
13. კ. ჩაგელიშვილი - US State Department – Project name: ,,Harmony,, - Small
Business Development and the Sharing Experience Between The Business Groups,
US State Department, 2014
14. ლ.ტაბატაძე ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა, საერთაშორისო საწარმოთა
მართვა. DAAD, 2011-2016
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
15. ა.

თავართქილაძე

სამართლებრივი

-

„მართლმსაჯულების

გაძლიერების

დამოუკიდებლობისა

პროექტი“,

USAID;

და

EAST-VVEST

MANAGEMENT INSTITUTE, October- November, 2014;
16. ა. თავართქილაძე - „ეკონომიკური თავისუფლება

და საქართველო“,

Friedrich Naumann Foundation (German), ოქტომბერი - დეკემბერი 2014;
17. ა. თავართქილაძე - „მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმოება საქართველოში“,
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში, მაისი ივლისი 2015;
18. დ. ვეკუა, ცხავრების ხარისხის ინდიკატორების შეფასება, გ. თავართქილაძის
უნივერსიტეტი, 2015.
ინფორმატიკის კათედრა
19. თ. ჟვანია, 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) 2013-2017
20. ზ. ლაოშვილი - ტაო-კლარჯეთის ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლების
გეოინფორმაციული სისტემა, შოთ რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი, 2013-2016;
21. ზ.

ლაოშვილი,

ტერიტორიული

დაგეგმარებისათვის

სამცხე-ჯავახე-

თის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შეფასება გის-ანალიზის მეშვეობით, შოთ
რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2013-2015;
22. ზ. ლაოშვილი, ქ. მცხეთის გენერალური გეგმის შექმნა, ქ. მცხეთის მერია, 2015
კონფერენციები, სიმპოზიუმები, სემინარები
1. „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“ საერთაშორისო კონფერენცია 2014;

კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში, სემინარებში მონაწილეობა
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
1. თ. ჟვანია - სასწავლო ორგანიზაციებში ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების
გამოყენების
პერსპექტივები,
საერთაშორისო
კონფერენცია
„გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“ გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი,
2014;

შენიშვნა
გთსუს ორგანიზებით და
დაფინანსებით
შენიშვნა
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2. თ.

ჟვანია

-

„ღრუბლოვანი

სტარტაკომპანიებში“,

III

ტექნოლოგიების

პერსპექტივები

საერთაშორისო-სამეცნიერო

კონფერენცია

კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლების
განათლება, ბათუმი, 17- 19 ოქტომბერი 2014;
3. თ. ჟვანია - „1:1 ელექტრონული სწავლების სტრატეგია და შედეგები“,
საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენცია თბილისი,
21-23 ნოემბერი 2014;
4. მ.

მიქელაძე

-

ინტელექტუალური

ინფორმაციული

ტექნოლოგიები

სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში, საერთაშორისო კონფერენცია
„გზა ევროინტეგრაციისაკენ“ გურამ თავართქილაძის სასწავლო, 12 ივლისი
2014;
5. მ. მიქელაძე - ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო
სისტემებში

დიაგნოსტირების

გადაწყვეტისას,

ვახტანგ

არაფორმალიზებული

გომელაურისა

და

არჩილ

ამოცანების
ელიაშვილის

ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია “ენერგეტიკა და მართვის
პროცესები”, 17-18 ნოემბერი 2014;
6. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე - ევროპის გამოწვევები და საქართველოს გზა
განათლების ევროპულ სივრცეში, საერთაშორისო კონფერენცია; ეკ-ის
ინსტიტუტი, 2014;
7. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე, University collaboration network at the Black Sea –
UNIVER-SEA.NET, 8-11 ოქტომბერი 2014;
8. მ.

თორია

-

საქართველო–ირანის

პოლიტიკური,

ეკონომიკური

და

კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია, საქართველო–ირანის საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები:
რეალობა, განვითარების პერსპექტივები, 30 მაისი 2015;
9. ს. თევდორაძე „ინტეგრაციის თანამედროვე ასპექტები ტურიზმში“ გურამ
თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014;
10. ა. თავართქილაძე - European Association Agreements and Some Aspects of
Georgia Economics, 2-nd Eurasian Multidisciplinary Forum, 23-26 October 2014;
11. ა. თავართქილაძე - საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების
შეთანხმება დაბეგვრის შესახებ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გზა ევროინტეგრაციისაკენ“, 2014;
12. ა. თავართქილაძე - latvinia, s Path Towards Evropean union and Georgia,
Georgia-latvia Buziness forum, 26 November 2014;
13. დ. კალანდარიშვილი - შ. მიქელაძის საინტერპოლაციო მეთოდი ელიფსური
ტიპის
კერძოწარმოებულიანი
ამოსახსნელად, საერთაშორისო

დიფერენციალური
გსნტოლებების
კონფერენცია დიფერენციალურ და

სხვაობიან განტოლებებში და მათი გამოყენებები, სანდრა პინელასი,
სამხედრო აკადემია. პორტუგალია, ლისაბინი, ამადორა, 18.05-22.05.2015;
14. დ. კბილაძე - ევროკავშირთან დაახლოება და საქართველოში ევროპული
სტატისტიკის დანერგვის ზოგიერთი პრობლემა, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია: გზა ევროინტეგრაციისაკენ, გთსუ, 2014;
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15. დ.

კბილაძე, ,,საქართველოს

სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარების

ინდიკატორები’’, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომა,
21/11/2014.
სამართლის ფაკულტეტი
16. შ. ქურდაძე - მართლმსაჯულების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები,
საერთაშორისო კონფერენცია, ქ. თბილისი, 2015 წლის 19 ივნისი;
სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი
17. მ.

ვეკუა

-

ჟურნალისტის

სახე

ამერიკულ

კინემატოგრაფში,

ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ამერიკის სამოქალაქო ომის დასრულების 150-ე წლისთავი“,
ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ, თბილისი,
14-16 მაისი 2015;
18. დ. ჩიკვილაძე - ნიკო ნიკოლაძის თვალსაზრისი ამერიკის ეკონომიკურ
მნიშვნელობაზე, ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „ამერიკის სამოქალაქო ომის დასრულების 150-ე
წლისთავი“, ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ,
თბილისი, 14-16 მაისი 2015;
19. ლ. კუტუბიძე, ლობიზმი - ამერიკული ფენომენი და მისი მიმართება
საქართველოს რეალობასთან, ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ამერიკის სამოქალაქო ომის
დასრულების

150-ე

წლისთავი“,

ამერიკისმცოდნეობის

სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ, თბილისი, 14-16 მაისი 2015;
20. მ. ვეკუა, დ. ჩიკვილაძე, ნ. ფოფხაძე, ლ. კუტუბიძე - მრგვალი მაგიდა „მედიაგანათლება“, გთსუ, 2015/მარტი;
21. ვ. ვაშაკიძე - სახელმწიფო ტერიტორია - „კოლექტიური მეხსიერების ხატი“,
პროფ. დ. ბერძენიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი,
8 დეკემბერი, 2014 წ;
22. ნ.
ახალაშვილი
-

სტუდენტთა

პიროვნული

ღირებულებების

ფსიქოლოგიური ასპექტები, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის
ქართული
უნივერსიტეტი,
საუნივერსიტეტო კონფერენცია, თბილისი, დეკემბერი, 2014;
23. ნ. ახალაშვილი - მოზარდი და ღირებულებები, საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი,
საუნივერსიტეტო კონფერენცია, თბილისი, აპრილი, 2015;
24. ნ. ახალაშვილი - გენდერი და ლიდერი, პროფ. შ. ნადირაშვილისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი,
თბილისი, 26 ივნისი, 2015;
25. ბ. კოღუაშვილი - „მედეას“ რამდენიმე გახმაურებული დადგმის შესახებ
ამერიკულ სცენაზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
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სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

ამერიკისმცოდნეობის

საერთაშორისო

კონფერენცია, თბილისი, მაისი, 2015;
26. ბ. კოღუაშვილი - ახალი ჟურნალიზმის სპეციფიკისათვის ამერიკულ
ლიტერატურაში,

ქუთაისის

აკ.

წერეთლის

უნივერსიტეტი.

ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი, ნოემბერი,
2014;
27. ბ. კოღუაშვილი - On the question of Jazz in the Modern African literature, შავი
ზღვის უნივერსიტეტი, ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია,
თბილისი, ნოემბერი, 2014;
საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში, სემინარებში,
ტრენინგებში მონაწილეობა

შენიშვნა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
1. გ. მათიაშვილი, სემინარი: ”Concept of Cruise Tourism Competence Center of
Black Sea Region” 16.06-21.06. 2014. TEMPUS Projekt No. 543681-TEMPUS-12013-1-DE-TEMPUSJPHES – CruiseT“ „Network of competence centres for the
development of cruise tourism in the Black sea region (Georgien und Ukraine).
ბრემენჰაფენის უნივერსიტეტი, გერმანია.
ბიზნესის მართვის კათედრა

სამუშაო მვლინება

ლ.

ჩაგელიშვილი-აგლაძე

-

ევროპის

სამეცნიერო

ინსტიტუტის

საერთაშორისო კონფერენცია, 24-26 ოქტომბერი, 2014;
1. მ.უკლება. სემიარი: ”Concept of Cruise Tourism Competence Center of Black Sea
Region” 16.06-21.06. 2014. TEMPUS Projekt No. 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-

სამუშაო მივლინება

TEMPUSJPHES – CruiseT“ „Network of competence centres for the development
of cruise tourism in the Black sea region (Georgien und Ukraine). ბრემენჰაფენის
უნივერსიტეტი, გერმანია.
საჯარო სამართლის კათედრა
2. გ. ლობჟანიძე, დ. ლობჟანიძე - ცივი ომის სამართლებრივი შედეგი,
საერთაშორისო კონფერენცია, უკრაინის საავიაციო უნივერსიტეტი, ქ. კიევი,
2015 წლის 11 მარტი;
კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებში მონაწილეობა

შენიშვნა

ბიზნესის მართვის კათედრა:
1. ნ. კვარაცხელია - „პროფესიული უნარები ტურიზმისათვის. ტურიზმი
პროფესიული უნარებისთვის“, GIZ
საზოგადოება, 8-10 ივლისი 2015;

-

გერმანიის

თანამშრომლობის

2. ს. თავართქილაძე - Master class “on teaching methods – Introducing students to
American law, USAID, სასტუმრო თბილისი მარიოტი, 17 ივლისი 2015;
3. ლ. თოთლაძე - ERASMUS MUNDUS-ის პროექტი BACKIS, ანტვერპენის
უნივერსიტეტი (ბელგია), 26.09.2014 – 26.10.2014.
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები/ოლიმპიადები კონკურსები

პედაგოგთა მობილობა
შენიშვნა
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1. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მეხუთე
სამეცნიერო - შემოქმედებითი კონფერენცია. 2015 წლის 21-22 მაისი

კონფერენციის
ორგანიზება, ჩატარება და
თეზისების დაბეჭდვის

მუშაობდა 4 სექცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 74 სტუდენტმა
(ეკონომიკა და ბიზნესი -55, საჯარო და კერძო სამართალი -19).

ბიუჯეტით

2. უნივერსიტეტთაშორისი სტუდენტთა ბიზნეს ოლიმპიადა, გთსუ; თბილისი–
ლოპოტა, ოქტომბერი-ივნისი, 2015;

უზრუნველყოფა გთსუს

(ხელმძღანელი ლ. ჩაგელიშვილი-

აგლაძე)

გასვლითი ოლიმპიადის
ორგანიზების
უზრუნველყოფა გთსუს
ბიუჯეტით

3. უნივერსიტეტთაშორისი

რეკლამების

კონკურსი,

გთსუ,

მაისი,

2015;

(ხელმძღვანელი ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე)

4. ბიზნეს-პროექტი.

კომპანია

ჩაგელიშვილი ) 2015.

ბორჯომის

უზრუნველყოფა გთსუს
ბიუჯეტით

კონკურსი

(ხელმძღვანელი

კ.

გთსუს
თანაორგანიზებით

