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1. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი
1.

სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/თემა :

ბიზნესის მართვის, ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა (ერთობლივი)
თემის დასახელება: ცხოვრების ხარისხის ინოვაციური ინდიკატორები და მათი დანერგვის პერსპექტივები
საქართველოში.
ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული და მისი განხორციელება
ნებისმიერი თაობის ხელისუფლების უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. იგი განსაკუთრებით აქტუალურია
საქართველოს ახალი მთავრობისათვის, რადგანაც როგორც საქართველოს ეკონომიკას ისე მოსახლეობის
სოციალურ ყოფას და ბუნებრივია ცხოვრების საერთო დონეს ჯერაც ვერ დაუღწევია თავი გარდამავალი
პროცესით

გამოწვეული

სისტემური

კრიზისული

მდგომარეობისათვის.

ეკონომიკის

ამჟამინდელი

მდგომარეობა (მთლიანი შიდა პროდუქტი) 90-იანი წლების საწყისი პერიოდის დონეზეა, დასაქმებულთა
რაოდენობა (დაქირავებით მომუშავეები)
უკანასკნელი 25 წლის მანძილზე შემცირდა 3-ჯერ და მეტად, უმუშევრობის ნაკლებად დასაჯერებელი 15
პროცენტიანი დონე ყალიბდება საერთო დასაქმებაში თვითდასაქმებულების მაღალი წილით და ქვეყნიდან
შრომისუნარიანი მოსახლეობის მასობრივი მიგრაციით.
1990-იანი წლებიდან ქვეყანაში ხელისუფლების 3-ჯერ შეცვლის მიუხედავად ვერ არის უზრუნველყოფილი
ეკონომიკის განვითარების, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და სტაბილური დასაქმების მყარი
საფუძვლები.
მდგომარეობას ართულებს რუსეთ-საქართველოს ტერიტორიის 20 პროცენტის ოკუპაცია ჩრდილოელი
მეზობლის მიერ, რის გამოც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ადგილნაცვალია საკუთარ სახელმწიფოში.
ჩვენი სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ამჟამინდელ ეტაპზე ზემოხსენებული
გარემოებებისა და საქართველოს დასავლეთისაკენ სწრაფვის რეალური სიტუაციების გათვალისწინებით,
საჭიროა საფუძვლიანი ანალიზი გაუკეთდეს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ფაქტობრივ მდგომარეობას
(დასაქმება, უმუშევრობა, მოსახლეობის შემოსავლები, განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ა.შ);
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში დამუშავდა და გამოიკვეთა: სუბიექტურ კეთილდღეობაზე
მოქალაქეთა კოგნიტური კვლევების მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე ჩატარდა პილოტური კვლევები;
შედგენილ იქნა ცხოვრების ხარისხის ინოვაციური ინდიკატორების პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთი
აქტუალური საკითხების გათვალისწინებით, როგორიცაა: რეალური სოციალურ-ეკონომიკური რისკები
დაკავშირებული მცოცავი ოკუპაციის, მოქალაქეთა ფიზიკური, სოციალური და ეკონომიკური უსაფრთხოების
პრობლემებთან; ჩამოყალიბდა ჯანმრთელობისა და განათლების რეალური სიტუაციის შეფასების ახალი
ინდიკატორების მეთოდოლოგია და რომლის გამოცდაც მოხდა ამ პროფილის დაწესებულებაში პილოტური და
ემპირიული შერჩევითი კვლევებით; შემუშავდა ღირსეული ცხოვრების კომპოზიტური ინდექსის აგების
მეთოდოლოგია ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკის გათვალისწინებით;
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კვლევის მიზანი: საქართველოში შექმნილი რეალური სიტუაციისა და მოწინავე საბაზრო ეკონომიკის მქონე
ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით ისეთი საკითხების შესწავლა და გამოკვლევა, როგორიცაა:
1) ცხოვრების დონის მეცნიერული კვლევა და ანალიზი 90-იანი წლების დასაწყისიდან დღემდე ქვეყანაში
ამჟამად არსებული მახასიათებლების მიხედვით;
2) ცხოვრების ხარისხის ინოვაციური ინდიკატორების შემუშავება ჯ. სტიგლიცის კომისიის მოხსენების,
ევროსტატის, ეკონომიკური განვითარებისა და მდგომარეობის ორგანიზაციის და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით;
3) წინადადებების მომზადება საქართველოში ცხოვრების ხარისხის განვითარების სამომავლო თანამედროვე
მოდელის აგებისთვის
მოსალოდნელი შედეგები


საქართველოს მთავრობა და პროექტით გათვალისწინებული საკითხებით დაინტერესებული ინფორმაციის
სხვა მომხმარებლები მიიღებენ ცხოვრების დონის სრულ სურათს 90-იანი წლებიდან დღემდე ქვეყანაში
ამჟამად არსებული მახასიათებლების მიხედვით;



საერთაშორისო და განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილებისა და
საქართველოს სპეციფიკის გათვალისწინებით შემუშავებული იქნება ცხოვრების ხარისხის ინოვაციური
ინდიკატორების ახალი პროექტი, რომელიც



საფუძვლად დაედება ცხოვრების ხარისხის განვითარების სამომავლო თანამედროვე მოდელის აგებას.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
თემის დასახელება: საქართველოს სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური
სტაბილურობა და სახელმწიფო
მმართველობის მოდელი.
სამეცნიერო საქმიანობის ტიპი: ფუნდამენტური, ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. კუტალაძე, მონაწილენი: ვ.
შუბითიძე, ა. წურწუმია, მ. ჩიხრაძე
ჟურნალისტიკის კათედრა
თემის დასახელება: “ახალი მედიის პროფესიული, სოციალური და პოლიტიკური გამოწვევები“, სამეცნიერო
საქმიანობის ტიპი - გამოყენებითი, ხელმძღვანელი: პროფ. მარინე ვეკუა, მონაწილენი: პროფესორები დ.
ჩიკვილაძე, ნ. ფოფხაძე, ასოცირებული პროფ. ლ. კუტუბიძე, ძირითადი შედეგები (ანოტაცია): სოციალური
მედია და ბლოგოსფერო ინფორმაციის უბრალო მომხმარებლებს გადამცემებად, მედიატორებად აქცევს.
სოციალური მედია, სხვა შემადგენელ ელემენტებთან ერთად, ალტერნატიული ინფორამციის ის წყაროა,
რომლის მომზადებაც, პროფესისა და კვალიფიკაციის მიუხედავად, ნებისმიერ მოქალაქეს დამოუკიდებლად
ხელეწიფება. დაინტერესებული ადამიანი, რედაქტორების, პროდიუსერების, რეჟისორებისა და დამატებითი
პერსონალის გარეშე თავად ქმნის კონტენტს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მედიაპროდუქტის
შექმნას თან ახლავს გარკვეული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა, რომლის გათვალისწინებაც როგორც
ტრადიციული, ისე ახალი მედიის მუშაკთათვის ერთნაირად აუცილებელია.
2.

პუბლიკაციები

2.1. მონოგრაფიები:
ჟურნალისტიკის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. დალი ჩიკვილაძე - ნიკო ნიკოლაძის არქივიდან, „უნივერსალი“, 2018,
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. გ. კუტალაძე. ქვემო ჯავახეთი (მესხეთის ისტორიული გეოგრაფიიდან). თბ., 2018.
2. გ. კუტალაძე. ვა(ჰა)ნის ქვაბები (ისტორიულ-გეოგრაფიული ნარკვევები). თბ., 2018.
2.2. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული რეფერირებად/რეცენზირებად ჟურნალში:
უცხო ენათა ცენტრი

2

მოწვეული სპეციალისტი
1. ნინო ლომსაძე, The Challenge of Language Teaching within the Different Context in the Competitive Educational
Environment.” შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2018, თბილისი
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. სიმონ (ამირან) თავართქილაძე, საქართველოს საბანკო სექტორის და ქვეყნის ეკონომიიკს განვითარების
წინააღმდეგობრივი ასპექტები, ჟ. ცხოვრება და კანონი, #2 (42),
2018, 10 გვ.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. ვ. ვაშაკიძე. უძველესი ხალხები ქართველთა წინაპრების შესახებ. (წიგნში: ქართული ტრადიციული
კულტურის ისტორია. თბ., 2018, გვ. 6-40).
2. ვ. ვაშაკიძე. ძველაღმოსავლური დიპლომატიური ეტიკეტი და „ქართლის ცხოვრება“.“ანალები“, N 14, თბ.,
2018.
2.3. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში:
ჟურნალისტიკის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. მ. ვეკუა - The Development of Journalism Higher Education in Georgia: from Soviet to European
(ინგლისურ
ენაზე), Research with Impact ePress, Unitec, Te Whare Wananga o Wairaka, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS,
Ibidem, Verlag, 2018, pp. 147-169
2.4. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული საზღვარგარეთის ჟურნალში:
უცხო ენათა ცენტრი
აფილირებული პროფესორი
1. ი. დიაკონიძე - Pragmatics of tag question, cross Cultural Perspectoves- International Journal of Innovative
Technologies in Social Science, Warsaw: RS Global Sp. z O.O. 2018, 6 გვერდი
ინფორმატიკის კათედრა
არააფილირებული პროფესორი
1. Z. Laoshvili, N. Arevadze, K. Giglemiani. “GIS in Tbilisi Water Supply Network”, InterCarto/InterGIS, N24, 2018,
page – 6;
ბიზნესის მართვის კათედრა
არააფილირებული პროფესორი
1. M. Toria - „The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in Employment in Georgia“, International Scientific
Journal of business is a scientific, double reviewed, periodic publication published by Caucasus International
University the faculty of Business, 2018 წ., 5 გვ.
აფილირებული პროფესორი
2. ლ. კოჭლამაზაშვილი - „ჯანდაცვის სისტემა და მედპერსონალის პრობლემები საქართველოში“. OVIDIUS
UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIES. ტომი XVIII, ნაწილი I. კონსტანცა (რუმინეთი). 2018 წ.,
8 გვ.
2.5. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომათა კრებულში:
უცხო ენათა ცენტრი
აფილირებული პროფესორი
1. ი. დიაკონიძე -The Significance of Intercultural Interventions for the Internationally Mobile Students -გურამ
თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, #6, თბილისი, 2018, 5 გვერდი
მოწვეული სპეციალისტები
2. ნინო ლომსაძე - “Artificial Intelligence the New Interface in Language Teaching”. -გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, #6, თბილისი, 2018, 5 გვერდი
3. თამარ მერაბიშვილი - Figurative Paradigms in Contemporary Speechmaking“. -გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, #6, თბილისი, 2018, 5
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4.

თამარ მერაბიშვილი - Contemporary Changes of Education in Modern Society“. -გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, #6, თბილისი, 2018,
ინფორმატიკის კათედრა
აფილირებული პროფესორი (თანაავტორობით)
1. თ. ჟვანია, შ. კაპანაძე. “ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების გამოყენების პერსპეტივები ტურიზმში”, გურამ
თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული N8, 2018 წ.;
აფილირებული ასოც.პროფესორი(თანაავტორობით)
2. М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Г. Бесиашвили, П. Карчава, Д.Радзиевский. „Применение методов
Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия
решений“, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და
განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’18), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
შრომათა კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, №2(26), თბ., 2018, 7 გვ.;
3. М. Микеладзе, Д. Радзиевский, В. Радзиевский, Н. Джалябова. „Медицинская информационная система выбора
лекарственных препаратов для лечения первичных головных болей“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №22, თბ., 2018, 5 გვერდი;
4. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ.რაძიევსკი. „გადაწყვეტილების ბინარული ხის გამოყენება
სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანაში“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის
მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №22, თბილისი, 2018, 6 გვერდი;
5. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი. „ცოდნის წარმოდგენის მიზეზ-შედეგობრივი ქსელები სამედიცინო
დიაგნოსტიკის ინტელექტუალური სისტემის შექმნის ამოცანებში“, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №22, თბილისი, 2018,
6 გვერდი ;
მოწვეული სპეციალისტი
6. ზ. ლაოშვილი, ა. ირემაშვილი, ს. კვიჟინაძე, ლ. გრიგოლია. „გის მონაცემთა ორგანიზების პრინციპები“,
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, 2018;
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
არააფილირებული პროფესორები/ასოც.პროფესორები
1. ნ. ახალაშვილი. პიროვნებათაშორისი და გენდერული განსხვავებების ზოგიერთი ასპექტი. (წმიდა გრიგოლ
ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „საქართველო და თანამედროვე გამოწვევები, მირწევები, პროგრესი“- მასალები. შრომათა კრებული
/Scientific Works/.
2. ნ. ახალაშვილი, ნ. ჯოგლიძე. პიროვნება და ღირებულებები (საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის
მაგალითზე). ნიკო ნიკოლაძე - 175. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. თბ., 2018.
3. ე. კერესელიძე. ოჯახური ძალადობის აღქმა, მიმღებლობა და მის მიმართ რეაგირება ქართულ კულტურაში.
(საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბ., 2018).
4. თ. ფანცულაია. ტოლერანტობა. (გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებული N8, გადაცემულია დასაბეჭდად).
5. ნ. გოგიჩაშვილი, თ. მაისაშვილი. სტრესის ფსიქოლოგიური ასპექტები. ნიკო ნიკოლაძე - 175. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. თბ., 2018.
6. ნ. გოგიჩაშვილი. Self - დიაგნოზი, თვითპრეზენტაცია თუ კულტურის ატრიბუტი? (გურამ თავართქილაძის
სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N8, გადაცემულია
დასაბეჭდად).
ჟურნალისტიკის კათედრა
არააფილირებული ასოც.პროფესორი
1. ლ. კუტუბიძე - მოწინავე-სარედაქციო სტატიების კულტურის დამკვიდრება საქართველოს პრესაში, ნიკო
ნიკოლაძე 175, „უნივერსალი“, თბილისი, 2018, 12 გვ.
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. გ. ალადაშვილი - სამეწარმეო ეკოსისტემის შესწავლის ასპექტები, შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 6 გვ.
არააფილირებული ასოც.პროფესორი
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2.

დ. ვეკუა - სიღარიბე - საქართველოს განვითარების მუხრუჭი.
ნიკო
ნიკოლაძის
ხსოვნისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული 2018, 11 გვ.
არააფილირებული ასოც.პროფესორი
3. ლ. ტაბატაძე - Управление и успех международного предпринимательство, შპს გურამ თავართქილაძის
სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 4 გვ.
4. Chuck Stromme - Golden Gate University, San Francisco, USA , against free trade, ნიკო ნიკოლაძის ხსოვნისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული 2018. 7 გვ.
2.6. თეზისები, სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, სემინარების მასალათა კრებულში:
ინფორმატიკის კათედრა
მოწვეული სპეციალისტი
1. ზ. ლაოშვილი, „მდინარე ვერეს აუზის გეოინფორმაციული მონიტორინგი“, მე- 5 ღია სამეცნიერო
კონფერენცია - სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 14 დეკემბერი 2018 წ.
ბიზნესის მართვის კათედრა
აფილირებული ასოც.პროფესორი
1. ლ. კოჭლამაზაშვილი - სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, 2018, “ქართული პროდუქტები
ევროპის ბაზარზე”. (თანაავტორობით).
2. ლ. კოჭლამაზაშვილი - სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, 2018, „ყავის ბაზრის
მარკეტინგული კვლევა საქართველოში“. (თანაავტორობით).
3. ლ. კოჭლამაზაშვილი - ბაქოს ბიზნესის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია „სტრატეგიული
რეფორმები: უწყვეტი ეკონომიმკური განვითარების პერსპექტივები“, აზერბაიჯანი, 2018 წლის 3-4 მაისი,
„საბანკო მომსახურების განვითარების ზოგიერთი ასპექტები“. (თანაავტორობით).
2.7. გამოქვეყნებული სახელმძღვანელოები:
ინფორმატიკის კათედრა
მოწვეული სპეციალისტი
1. ზ. ლაოშილი, „გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები“, თბილისი, 2018, 250 გვ.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
არააფილირებილი პერსონალი
1.ნ. ახალაშვილი. ფსიქოლოგიის შესავალი. თეორია და პრაქტიკა. თბ., 2018.
3. სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებები
3.2. კათედრის/ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო ღონისძიებები (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
 ღონისძიების სახელწოდება, არსი;
 ჟურნალისტიკის კათედრის საშემოდგომო სამეცნიერო სემინარი
 ჟურნალისტიკის კათედრის საშემოდგომო საგაზაფხულო სემინარი
- ჩატარების ადგილი, თარიღი; გთუნი, 18.12.2017; გთუნი, 28.05.2018
 ღონისძიების სახელწოდება, არსი;
 მრგვალი მაგიდა „ქართუ;ლი ჟურნალისტიკის დაარსების დღე“
- ჩატარების ადგილი, თარიღი; გთუნი, 21.03.2018
3.3. სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა:
უცხო ენათა ცენტრი
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1.

ნ. ლომსაძე - ნიკო ნიკოლაძის 175 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,
2018 წელი, “Edmodo a social networking teaching website within traditional approach”; გურამ თავართქილაძის
სასწავლო უნივერსიტეტი. 2018 წელი
2. ნ. ლომსაძე, The Challenge of Language Teaching within the Different Context in the Competitive Educational
Environment.” IRCELT 2018, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2018, თბილისი,
3. თ. მერაბიშვილი- PBL as a Paradigm in Contemporary Teaching Methodology.IRCEELT Conferences, VIII
International Research Conference on Education, Language and Literature . IBSU, თბილისი, 2018
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
1. ნ. ახალაშვილი. პიროვნებათაშორისი და გენდერული განსხვავებების ზოგიერთი ასპექტი. (წმიდა გრიგოლ
ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „საქართველო და თანამედროვე გამოწვევები, მირწევები, პროგრესი“).
2. ე. კერესელიძე. ოჯახური ძალადობის აღქმა, მიმღებლობა და მის მიმართ რეაგირება ქართულ კულტურაში
(საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია).
ინფორმატიკის კათედრა
1. ჟვანია, შ. კაპანაძე, „ინფორმაციული უსაფრთხოება ღრუბლოვან გარემოში“, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი, პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია, „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“ , 28 მაისი (მომხსენებელი);
2. თ. ჟვანია, გ. თანდილაშვილი, დ. კაპანაძე, „პერსონალიზებული ელექტრონული სასწავლო კურესების
მოდელები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის 90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და
გამოწვევები“ , 28 მაისი, (მომხსენებელი);
3. М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Г. Бесиашвили, П. Карчава, Д.Радзиевский. Применение методов
Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия
решений. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და
განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’18),
თბილისი, 28-29 სექტემბერი, 2018 წ.
(მომხსენებელი);
4. ზ. ლაოშვილი, GIS in Tbilisi Water Supply Network, Geoinformation and Sustainable Development, Bonn
(Germany)/ The Federal Agency for Nature Conservation (BfN), 24-28 .07. 2018, (მომხსენებელი).
5. ზ. ლაოშვილი, მდინარე ვერეს აუზის გეოინფორმაციული მონიტორინგი, მე- 5 ღია სამეცნიერო კონფერენცია
- სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 14 დეკემბერი 2018 წ.
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. კონფერენციის ძირითადი სათაური/მიმართულება; ნიკო ნიკოლაძე 175 - კონფერენციის სტატუსი რეგიონული, ჩატარების ადგილი, თარიღი - ყვარელი, 07.11.2018, თემის ავტორი და სათაური - პროფესორი
დალი ჩიკვილაძე, ნიკო ნიკოლაძისაა და ილია ჭავჭავაძის ურთიერთობა , - კონფერენციაში მონაწილეობის
სტატუსი - მომხსენებელი, დანართი 3.3.1.: კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
(იბეჭდება მოხსენებათა კრებული)
2. კონფერენციის ძირითადი სათაური/მიმართულება; „ნიკო ნიკოლაძე და საქართველო“ - კონფერენციის
სტატუსი, რეგიონული - ჩატარების ადგილი, თარიღი - ხაშური, 15.12.2018, თემის ავტორი და სათაური ასოცირებული პროფესორი ლაურა კუტუბიძე, ნიკო ნიკოლაძის პუბლიცისტიკის პარადიგმები,
კონფერენციაში მონაწილეობის სტატუსი - მომხსენებელი, დანართი 3.3.2.: კონფერენციის პროგრამა
3. კონფერენციის ძირითადი სათაური/მიმართულება; ნიკო ნიკოლაძე 175, კონფერენციის სტატუსი საერთაშორისო, ჩატარების ადგილი, თარიღი - თბილისი, გთუნი, 27.09.2018, თემის ავტორი და სათაური ასოცირებული პროფესორი ლაურა კუტუბიძე, მოწინავე/სარედაქციო სტატიების დამკვიდრება
საქართველოს პრესაში, კონფერენციაში მონაწილეობის სტატუსი - წამყვანი და მომხსენებელი, დანართი: იხ.

დანართი 2.7.
4.

კონფერენციის
ძირითადი სათაური/მიმართულება; ამერიკისმცოდნეობის XIX ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია, კონფერენციის სტატუსი - საერთაშორისო, ჩატარების ადგილი, თარიღი თბილისი, თსუ, 14.05.2018, თემის ავტორი და სათაური - ასოცირებული პროფესორი ლაურა კუტუბიძე,
მითი და რეალობა - საბჭოთა კავშირისა და ამერიკის ურთიერთმიმართება სტაინბეკის „რუსული დღიურის
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მიხედვით“, კონფერენციაში მონაწილეობის სტატუსი - მომხსენებელი, - დანართი: 3.3.4 - კონფერენციის

პროგრამა
ტრეინინგები
1. პროფესორი მარინე ვეკუა - ტრეინინგის ძირითადი სათაური/მიმართულება, „პროფესიული ლიდერობა“,
ტრეინინგის სტატუსი - საერთაშორისო, ჩატარების ადგილი, თარიღი - თბილისი, გთუნი, ნოემბერი, 2018,
ტრეინინგში მონაწილეობის სტატუსი - მონაწილე, დანართი: 3.3.5- ტრეინინგის სერტიფიკატი
2. პროფესორი მარინე ვეკუა - ტრეინინგის ძირითადი სათაური/მიმართულება, „ახალი მედია და
საზოგადოება“, ტრეინინგის სტეტუსი - საერთაშორისო, ჩატარების ადგილი, თარიღი - თბილისი, გთუნი,
03-06.2018, ტრეინინგში მონაწილეობის სტატუსი - ტრენერი, დანართი: 3.3.6- ტრეინინგის დოკუმენტები
3. ასოცირებული პროფესორი ლაურა კუტუბიძე - ტრეინინგის ძირითადი სათაური/მიმართულება
„მულტიმედია პლატფორმა“, ტრეინინგის სტეტუსი - საერთაშორისო (ჩამტარებელი ორგანიზაცია - „დოიჩე
ველე“), ჩატარების ადგილი, თარიღი - თბილისი, 10.12.2018, ტრეინინგში მონაწილეობის სტატუსი,
მონაწილე, დანართი: 3.3.7- ტრეინინგის დოკუმენტი
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. ამირან (სიმონ) თავართქილაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
18-19 დეკემბერი 2018,
საერთაშორისო კონფერენცია “ერთი სარტყელი - ერთი გზის“ ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“;
მოხსენება: ერთი სარტყელი - ერთი გზა, ჩინეთის გამოცდილება და ციფრული ეკონომიკის განვითარების
პერსპექტივები საქართველოში;
2. დავით ვეკუა,
ნიკო ნიკოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2018
სიღარიბე - საქართველოს განვითარების მუხრუჭი.
ბიზნესის მართვის კათედრა
1. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე. ჩაგელიშვილი, კრიზისების მართვის მარკეტინგული ასპექტები თანამედროვე
კომპანიებში, 2018 წ 11-12 ნოემბერი; ქუთაისი, პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი
2. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე. ჩაგელიშვილი, ცოდნის მართვა და ორგანიზაციული განვითარების კონცეფცია,
2018 წ. ივნისი, ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი
3. ლ. ჩაგელიშვილი-აგლაძე. ჩაგელიშვილი, ენტროპიული ეკონომიკა
და ცვლილებების მართვის
კონცეფტუალური საკითხები საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარზე, 2018 ივლისი, გორის სამხედრო
აკადემია
4.

სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზება

4.1. კათედრის/ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციები:
ჟურნალისტიკის კათედრა
კონფერენციის ძირითადი სათაური/მიმართულება, მიზანი (მოკლე აღწერა) - სტუდენტთა IX სამეცნიეროშემოქმედებითი კონფერენცია, სექცია - ჟურნალისტიკა/მასობრივი კომუნიკაცია, კონფერენციის მიზანია
სტუდენტების სამეცნიერო აქტივობებში ჩართვა, მათი, როგორც მკვლევარების, ინტერესების გაღვივება და
წარმოჩენა, ჩატარების ადგილი, თარიღი - თბილისი, გთუნი, 14.06.2018, კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტთა
რაოდენობა - 8 სტუდენტი. კონფერენციაში მონაწილეობისთვის დაჯილდოებულ (დიპლომი, სერტიფიკატი,
პრემია, სხვა ) სტუდენტთა სია:
1.

თ. ჟღენტი

2.

ა. რუხაია, ზ. ხვიჩია

3.

ს. გამცემლიძე

4.

დ.დოლიძე

5.

ნ. ცაავა

სტუდენტური ჟურნალისტიკის ქართული ველი
ევროპული ღირებულებები და იდენტობა
საქართველოში ინტერკულტურული
კომუნიკაციების ჭრილში
ოპრა უინფრი - ამერიკული ჟურნალისტიკის
მოვლენა
მასმედიის როლი სახელმწიფო ორგანოთა
ფორმირებაში
მედია „გლობალური სოფლის“ კონტექსტში
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ე. ლომიძე, მოწვ.
პერსონალი
მ. ვეკუა, პროფ.

ლ.კუტუბიძე, ასოც.
პროფ.
მ. ვეკუა, პროფ.
მ. ვეკუა, პროფ.

6.

ს. ჯოლოგუა

7.

ს. სულიაშვილი

8.

თ. ტოჩილაშვილი

კულტურის პრობლემატიკა ქართულ
სატელევიზიო სივრცეში
ლიდერების როლი ორგანიზაციის მართვაში
ჟურნალისტის საქმე მხატვრულ კინოში

მ. ვეკუა, პროფ.
დ. ჩიკვილაძე,
პროფ.
მ. ვეკუა, პროფ.

ბიზნესის მართვის კათედრა (ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენეტი, ტურიზმი)
1.

ბარბარე ბოკუჩავა

2.

ანა მიქაბერიძე

3.

სალომე ბუაძე
(მაგისტრატურა)
ანა ბაქრაძე (მაგისტრატურა)

4.
5.

ნინო მახარაშვილი
(მაგისტრატურა)
ნინო ვარდანაშვილი

6.
7.

გიორგი კიკვიძე
(მაგისტრატურა)
თამარ ხოფერია
(მაგისტრატურა)
სალომე ბუსხრიკიძე

8.
9.

ლიდერობის როლი ორგანიზაციის მართვაში
ბიზნეს-პროცესების როლი ორგანიზაციის
მართვაში
სასტუმრო ბიზნესის მნიშვნელოვანი ასპექტები
ქართული ექსპორტის შემაფერხებელი ფაქტორები
ევროკავშირის ბაზარზე
საქართველოს საერთაშორისო ბაზარზე შესვლის
პორბლემები
გლობალიზაციის გავლენა საქარტველოს საგარეო
ვაჭრობის ფორმირებაზე
ციფრული მარკეტინგი და ქართული კომპანიების
ქცევა ბაზარზე
ელექტრონული ბიზნესი და მარკეტინგის
ტრანსფორმაცია
გლობალური ტურიზმი: ფაქტები, რეგიონული
შედეგები

ასოც. პროფ. მ.თორია
პროფ.
ლ.ჩაგელიშვილი
პროფ.
გ.ალადაშვილი
პროფ.
გ.ალადაშვილი
პროფ.
გ.ალადაშვილი
პროფ.
გ.ალადაშვილი
პროფ.
ლ.ჩაგელიშვილი
პროფ.
ლ.ჩაგელიშვილი
პროფ. მაია უკლება

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1.

როზა მახმუდოვა

2.

თამარ ნანსყანი

3.

კოტე ცხომელიძე

4.

შოთა ლონდარიძე

5.

მარიამ კულდონაშვილი

6.

ანა ჩატინიანი

7.

ხატია ლოსაბერიძე

8.

ვაჟა სამნიაშვილი
(მაგისტრატურა)

9.

ბექა ღარიბაშვილი
(მაგისტრატურა)

მწვანე ეკონომიკა და მწვანე ბიზნესი
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ფინანსური
ინსტრუმენტების შექმნაი მეთოდოლოგიური
პრონციპებო და თავისებურებები საქართველოში
საქართველოს საგადასახადო სისტემა და მისი
როლი სახელმწიფო ფინანსური რესურსების
ფორმირებაში
ქონების გადასახადი, მისი გამოანგარიშების და
ბიუჯეტთან ურთიერთობის წესი
საქართველოში
საბიუჯეტო მოწყობის განვიტარებისა და
წინააღმდეგობათა კანონზომიერება
საქართველოში
მცირე ბიზნესის განვითარებისა და ახალი
სამუშაო ადგილების შექმნის ტენდენციები
საქართველოში
კომერციული ბანკების ფინანსური რესურსები
და ფინანსური რეზერვები, მათი ინფორმირების
წყარო
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება
საბანკო ზედამხედველობის რეგულირებისა და
ევროპულ სტანდარტბთან დაახლოების შესახებ
კომერციული ბანკების მოგებისა და ეკონომიკის
განვითარების განსხვავებული დონეების
თავისებურებები საქართველოში
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პროფ.
ს.თავართქილაძე
პროფ.
ს.თავართქილაძე
პროფ.
ს.თავართქილაძე
პროფ.
ს.თავართქილაძე
პროფ.
ს.თავართქილაძე
პროფ. ნ.ბაგრატიონი

პროფ. ნ.ბაგრატიონი

პროფ.
ს.თავართქილაძე
პროფ.
ს.თავართქილაძე

10. ნინო მჭედლიშვილი
(მაგისტრატურა)
11. ვალერი შაშვიაშვილი
(მაგისტრატურა)

12. რომეო შოხაძე
(მაგისტრატურა)

კომერციული ბანკების მოგებისა და ეკონომიკის
განვითარების განსხვებული ეფექტიანობის
შეფასება საქართველოში
კომერციული ბანკების მოგებისა და ეკონომიკის
განვითარების განსხვავებული სასესხოსაკრედიტო ორგანიზაციულ- სამართლებრივი
ურთიერთობები საქართველოს კომერციულ
ბანკებში
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის
შეთანხმება

პროფ.
ს.თავართქილაძე
პროფ.
ს.თავართქილაძე

პროფ.
ს.თავართქილაძე

4.2. სტუდენტთა მონაწილეობა სამეცნიერო პროექტებში:
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. კონფერენციის ძირითადი სათაური/მიმართულება - ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური სტუდენტთა
საერთაშორისო კონფერენცია, კონფერენციის სტატუსი - საერთაშორისო, ჩატარების ადგილი, თარიღი თბილისი, თსუ, 30.04.2018, თემის ავტორი და სათაური - თამარ ტოცჰილაშვილი, „მედია გლობალური
სოფლის მიღმა“, კონფერენციაში მონაწილეობის სტატუსი - მომხსენებელი, დანართი: 4.2.1. - კონფერენციის
პროგრამა და დიპლომი
2. კონფერენციის ძირითადი სათაური/მიმართულება - ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური სტუდენტთა
საერთაშორისო კონფერენცია, კონფერენციის სტატუსი - საერთაშორისო, ჩატარების ადგილი, თარიღი თბილისი, თსუ, 30.04.2018, თემის ავტორი და სათაური - სალომე გამცემლიძე, „ოპრა უინფრი - ამერიკული
ჟურნალისტიკის მოვლენა“, კონფერენციაში მონაწილეობის სტატუსი (წამყვანი, მომხსენებელი და
მონაწილე, მხოლოდ მონაწილე, სექციის ხელმძღვანელი, სხვა) - მომხსენებელი, დანართი: იხილ. 4.2.1. კონფერენციის პროგრამა და დიპლომი
5. სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა:
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. ს. თავართქილაძე - სასესხო-საკრედიტო ორგანიზაციულ სამართლებრივი ურთიერთობა. რეგულირების
მექანიზმები საქართველოს კომერციული ბანკების საქმიანობაში;
2. ს. თავართქილაძე - კომერციული ბანკების ეფექტიანობის შეფასება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
საქართველოში;
3. ს. თავართქილაძე - ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საბანკო ზედამხედველობის რეგულირებისა
და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების შესახებ;
4. ს. თავართქილაძე - კომეციული ბანკების მოგება, დაბეგვრის თავისებურებანი საქართველოში
5. ნ. ბაგრატიონი - სპეციალიზებული საფინანსო- საკრედიტო დაწესებულებების თანამედროვე პრობლემები
საქართველოში;
6. ნ. ბაგრატიონი - კომერციული ბანკის ოპერაციები ფასიანი ქაღალდებით;
7. ნ. ბაგრატიონი - კომერციული ბანკების საკუთარი კაპიტალის საკმარისობის, გადახდისუნარიანობისა და
ლიკვიდურობის საკითხები;
8. ნ. ბაგრატიონი - საბანკო კრედიტის სახეობები საქართველოში, გაცემისა და დაფარვის წესები და
ტენდენციები
.ბიზნესის მართვის კათედრა
გლობალიზაციის
გავლენა
საქართველოს
საგარეო
ვაჭრობაზე;
პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმი (GSP) და გავლენა
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა
საქართველოდან ექსპორტის ზრდის შესაძლებლობები
ევროკავშირის ბაზარზე
საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების შედეგები
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გ. ალადაშვილი

ნინო ვარდანაშვილი

გ. ალადაშვილი

ვასილ ფირცხალავა

გ. ალადაშვილი

ანა ბაქრაძე

გ. ალადაშვილი

ნინო მახარაშვილი

მომსახურებით ვაჭრობის განვითარების ტენდენციები
საქართველოში
ელექტრონული კომერციის განვითარების ტენდენციები
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის როლი ეკონომიკური
გლობალიზაციის ფორმირების პროცესში
საერთაშორისო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
გლობალურ ეკონომიკაში;
საერთაშორისო ბიზნესის გარემოს გავლენა კომპანიის
ფუნქციონირებაზე
პირდაპირი
უცხოური
ინვესტიციების
ზეგავლენა
საერთაშორისო კომპანიების საქმიანობაზე
რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა
გლობალიზაციის პროცესში
გლობალიზაციის პირობებში კომპანიის კონკურენტული
უპირატესობის მიღწევის და შენარჩუნების საერთაშორისო
გამოცდილება;
საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა და მისი
განმსაზღვრელი ფაქტორები
მცირე ბიზნესის როლი
ექსპორტული პოტენციალის
ზრდასა და იმპორტშემცვლელ პოლიტიკაში

გ. ალადაშვილი

სალომე ბუაძე

გ. ალადაშვილი
ბ. ალადაშვილი

სანდრო ბენაშვილი
მარიამ ბუტიკაშვილი

ბ. ალადაშვილი

ნინო ნაცვლიშვილი

ბ. ალადაშვილი

იური აბაშიძე

ბ. ალადაშვილი

ბიწაძე თორნიკე

ბ. ალადაშვილი

ვასილ მეტრეველი

ბ. ალადაშვილი

ნანა გომარელი

კ. ჩაგელიშვილი

აკაკი კვარაცხელია

კ. ჩაგელიშვილი

გიორგი გიგაური

ციფრული
საფონდო
ბირჟების
ევოლუცია
განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ლ. ჩაგელიშვილი

შოთა მარტყოფლიშვილი

ინოვაციური ეკონომიკის ახალი პარადიგმები

ლ. ჩაგელიშვილი

ქეთევანი ქავთარაძე

გლობალიზაცია და შრომითი მიგრაციის პოზიტიური და
ნეგატიური შედეგები

ლ. ჩაგელიშვილი

სოფიკო ლუხუტაშვილი

საერთაშორისო მიგრაცია და ეროვნული უსაფრთხოება

ლ. ჩაგელიშვილი

ნინო ლუხუტაშვილი

ბრენდი და ციფრული მარკეტინგი

ლ. ჩაგელიშვილი

თამარ ხოფერია

ქართული კომპანიების მარკეტინგული პოზიციონირება
ციფრულ ბაზრებზე
კომპანიათა კონკურენტუნარიანობის მართვის მექანიზმი
საერთაშორისო მენეჯმენტში
კლასტერული სამეწარმეო სტრუქტურის მარკეტინგული
პოლიტიკის ფორმირება
მარკეტინგული კომუნიკაციის კომპლექსის შემუშავება
სავაჭრო ნიშნისათვის (ქართული კომპანიების მაგალითზე)

ლ. ჩაგელიშვილი

გიორგი კიკვიძე

კ. ჩაგელიშვილი

გიორგი არუნაშვილი

კ. ჩაგელიშვილი

სალომე შენგელია

კ. ჩაგელიშვილი

გიორგი ლომაძე

სავაჭრო ნიშნების პოზიციონირების
სრულყოფა სასტუმროების ბიზნესში

კ. ჩაგელიშვილი

მარიამ დვალიშვილი

და

სტრატეგიების

ჟურნალისტიკის კათედრა
1
2

3
4
5

გლობალური სოფლის კონცეფციის ტრანსფორმირება
(მასკულტურისა და PR - ტექნოლოგიების მაგალითზე)
საქართველოს პრეზიდენტების ზეპირი კომუნიკაციის
სტრატეგიული აქცენტები (საინაუგურაციო გამოსვლათა
მაგალიტზე)
2017 წლის წინასაარჩევნო პერიოდი და ქართული მედია
სოციალური მედიის ქართული პლატფორმები "თბილისის ფორუმი" და ქართულენოვანი "ფეისბუკი".
კულტურის პოპულარიზაცია ნაციონალურ და
სპეციალიზირებულ არხებზე (2017/2018 წლების მიხედვით)
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მარინე ვეკუა

გვანცა შუბითიძე

დალი ჩიკვილაძე

სოფო სულიაშვილი

ლაურა კუტუბიძე
ლაურა კუტუბიძე

თორნიკე ხუციშვილი
ბელა აბულაძე

მარინე ვეკუა

ნინო ქეშელაშვილი

6.

კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები

უცხო ენათა ცენტრი
ტრეინინგები, საერთაშორისო სერთიფიკატები:
1. ი. დიაკონიძე-Guram Taavartkiladze Tbilisi Teaching University. “Training course: Professional Leadership”. Dr.
Tjerek Busstrta, თბილისი. 2018 –(მონაწოლეობა, ორგანიზება, თარგმანი).
2. ნინო ლომსაძე -Macmillan Education Training 2018 (Tbilisi) The training sessions, conducted by famous trainer
and author – Edmund Dudley. 17.11.2018 Motivating writing activities for teenagers. Engaging millennials.
3. ნინო ლომსაძე, თამარ მერაბიშვილი, ნინო ნადარეიშვილი, მაია მჭედლიშვილი- Guram Taavartkiladze Tbilisi
Teaching University. “Training course: Professional Leadership”. Dr. Tjerek Busstrta, თბილისი. 2018.
4. ნინო ლომსაძე - What can be done to make our schools safer places? Prof. Natela Dogonadze Elfies at Large – Beware.
Prof. Doctor Peter Medgyes, Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary 5.
5. თამარ მერაბიშვილი-ტრეინინგი-Developing Cultural Awareness, The Learner in Charge. English Book in Georgia,
2018.
7. სარედაქტორო საქმიანობა
მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტორობა
ჟურნალისტიკის კათედრა
მ. ვეკუა - დ. ჩიკვილაზე, ნიკო ნიკოლაძის არქივიდან, „უნივერსალი“, თბილისი, 2018, 51 გვ.
სახელმძღვანელოს რედაქტორობა
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
ლ. ჯანგებაშვილი - თ. რაზმაძის „მჭიდროდ დაკეცილი დროშები“. მხატვრული ლიტერატურა - რედაქტირება.
სამეცნიერო შრომათა კრებულის რედაქტორობა
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. დ. ჩიკვილაძე - ნიკო ნიკოლაძე 175, თბილისი, „უნივერსალი“, 2018,
2. მ. ვეკუა - ნიკო ნიკოლაძე 175, თბილისი, „უნივერსალი“, 2018
სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორობა
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. მ. ვეკუა, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული,
თბილისი, გთუნი, 2018, დანართი: www.gttu.edu.ge, სამეცნიერო შრომათა კრებული
სარედაქტორო საქმიანობის სხვა ფორმები (სარედაქციო საბჭოს წევრობა, სარედაქციო კოლეგიის წევრობა, სხვა):
ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. ა. თავართქილაძე - შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებულის სარედაქციო კოლეგიის პასუხისმგებელი მდივანი
ინფორმატიკის კათედრა
1. თ. ჟვანია - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი;
2. თ. ჟვანია - ნიკო ნიკოლაძის 175 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი;
3. მ. მიქელაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების
ინსტიტუტის შრომათა კრებული, სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
4. ლ.ჩაგელიშვილი -აგლაძე-Worlds Economics, სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
5. მ.უკლება. Sery of Economic Sciences, “Ovidius” University, Kontsanta, Romania სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
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7.სადოქტორო/სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა
1. ა. თავართქილაძე, რეცენზენტი - სადოქტორო ნაშრომის ავტორი - კახაბერ კუპატაძე, ნაშრომი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სავალუტო გაცვლითი კურსის პროგნოზირება, როგორც
ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობა“, 160 გვერდი.
2. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება
№

მაგისტრანტი

1.

ვალერი
შაშვიაშვილი

2.

ნინო
მჭედლიშვილი

3.

ვაჟა სამნიაშვილი

4.

ბექა ღარიბაშვილი

5.

ლალი ჭაბაშვილი

6.
7.

თამაზი მილორავა
ოთარი ქავთარაძე

8.

თეა წიქვაძე

სამაგისტრო ნაშრომის დასახელება

სამააგისტრო ნაშრომის
რეცენზენტი

სასესხო-საკრედიტო ორგანიზაციულ სამართლებრივი
ურთიერთობა. რეგულირების მექანიზმები საქართველოს
კომერციული ბანკების საქმიანობაში
კომერციული ბანკების ეფექტიანობის შეფასება და მასთან
დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში

ნ. ბაგრატიონი

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საბანკო
ზედამხედველობის რეგულირებისა და ევროპულ
სტანდარტებთან დაახლოების შესახებ
კომეციული ბანკების მოგება, დაბეგვრის თავისებურებანი
საქართველოში
სპეციალიზებული საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებების
თანამედროვე პრობლემები საქართველოში
კომერციული ბანკის ოპერაციები ფასიანი ქაღალდებით;
კომერციული ბანკების საკუთარი კაპიტალის საკმარისობის,
გადახდისუნარიანობისა და ლიკვიდურობის საკითხები;
საბანკო კრედიტის სახეობები საქართველოში, გაცემისა და
დაფარვის წესები და ტენდენციები.

ნ. ბაგრატიონი

ნ. ბაგრატიონი

ნ. ბაგრატიონი
ს. თავართქილაძე
ს. თავართქილაძე
ს. თავართქილაძე
ს. თავართქილაძე

ბიზნესის მართვის კათედრა
№

მაგისტრანტი

1.

ნინო ვარდანაშვილი

2.

ვასილ ფირცხალავა

3.

ანა ბაქრაძე

4.
5.

ნინო მახარაშვილი
სალომე ბუაძე

6.
7.

სანდრო ბენაშვილი
მარიამ ბუტიკაშვილი

8.

ნინო ნაცვლიშვილი

9.

იური აბაშიძე

10.

ბიწაძე თორნიკე

სამაგისტრო ნაშრომის დასახელება

გლობალიზაციის
გავლენა
საქართველოს
საგარეო
ვაჭრობაზე;
პრეფერენციული
სავაჭრო
რეჟიმის
(GSP)
გავლენა
საქართველოს საგარეო ვაჭრობაზე
საქართველოდან ექსპორტის ზრდის შესაძლებლობები
ევროკავშირის ბაზარზე
საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების შედეგები
სასტუმრო
ბიზნესის
თანამედროვე
მიდგომები
მომსახურებით ვაჭრობაში
ელექტრონული კომერციის განვითარების ტენდენციები
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის როლი ეკონომიკური
გლობალიზაციის ფორმირების პროცესში
საერთაშორისო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
გლობალურ ეკონომიკაში;
საერთაშორისო ბიზნესის გარემოს გავლენა კომპანიის
ფუნქციონირებაზე
პირდაპირი
უცხოური
ინვესტიციების
ზეგავლენა
საერთაშორისო კომპანიების საქმიანობაზე
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სამაგისტრო ნაშრომის
რეცენზენტი
ბ. ალადაშვილი
ბ. ალადაშვილი
ლ. ჩაგელიშვილი
ლ. ჩაგელიშვილი
კ. ჩაგელიშვილი
კ. ჩაგელიშვილი
გ. ალადაშვილი
ლ. ჩაგელიშვილი
ლ. ჩაგელიშვილი
გ. ალადაშვილი

11.

ვასილ მეტრეველი

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა
გლობალიზაციის პროცესში
გლობალიზაციის პირობებში კომპანიის კონკურენტული
უპირატესობის მიღწევის და შენარჩუნების საერთაშორისო
გამოცდილება;
საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა და მისი
განმსაზღვრელი ფაქტორები
მცირე ბიზნესის როლი ექსპორტული პოტენციალის ზრდასა
და იმპორტშემცვლელ პოლიტიკაში

გ. ალადაშვილი

12.

ნანა გომარელი

13.

აკაკი კვარაცხელია

14.

გიორგი გიგაური

15.

შოთა
მარტყოფლიშვილი

ციფრული საფონდო ბირჟების ევოლუცია და განვითარების
პერსპექტივები საქართველოში

კ. ჩაგელიშვილი

16.

ქეთევანი ქავთარაძე

ინოვაციური ეკონომიკის ახალი პარადიგმები

ბ. ალადაშვილი

17.

სოფიკო
ლუხუტაშვილი

გლობალიზაცია და შრომითი მიგრაციის პოზიტიური და
ნეგატიური შედეგები

ბ. ალადაშვილი

18.

ნინო ლუხუტაშვილი

საერთაშორისო მიგრაცია და ეროვნული უსაფრთხოება

ბ. ალადაშვილი

19.

თამარ ხოფერია

ბრენდი და ციფრული მარკეტინგი

კ. ჩაგელიშვილი

20.

გიორგი კიკვიძე

კ. ჩაგელიშვილი

21.

გიორგი არუნაშვილი

22.

სალომე შენგელია

23.

გიორგი ლომაძე

ქართული კომპანიების მარკეტინგული პოზიციონირება
ციფრულ ბაზრებზე
კომპანიათა კონკურენტუნარიანობის მართვის მექანიზმი
საერთაშორისო მენეჯმენტში
ინოვაციები და ცვლილებების მართვა
ერთობლივ
საწარმოებში
მარკეტინგული კომუნიკაციის კომპლექსის შემუშავება
სავაჭრო ნიშნისათვის (ქართული კომპანიების მაგალითზე)

24.

მარიამ დვალიშვილი

სავაჭრო
ნიშნების
პოზიციონირების
სრულყოფა სასტუმროების ბიზნესში

ლ. ჩაგელიშვილი

სტრატეგიების

გ. ალადაშვილი

გ. ალადაშვილი
ბ. ალადაშვილი

ბ. ალადაშვილი
ლ. ჩაგელიშვილი
ლ. ჩაგელიშვილი

სპეციალობა: რეკრეაციული ტურიზმი
სტუდენტი

ნუგზარ ჯოჯუა

სამაგისტრო ნაშრომის თემა

სამაგისტრო ნაშრომის
რეცენზენტი

მარკეტინგული კვლევები, როგორც
ტურიზმის საბაზრო შესაძლებლობათა
განსაზღვრის საფუძველი

პროფ. ნ. კვარაცხელია

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა
პროფ. ლ.ჩაგელიშვილი-აგლაძე
1. 2018 - ი. ჯაში - ,,ტურისტული პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობები და მისი სოციალურეკონომიკური შედეგები კახეთის რეგიონში.“
2. 2018 - ვ. შოშიაშვილი - სახელწოდება: ,,თავისუფალი ეკონომიკური ზონების განვითარების თავისებურებანი
და პერსპექტივები საქართველოში’’; სამეცნიერო ექსპერტიზა/ოპონირება
3. 2018 - თ. ქარდავა - რეგიონული ინფრასტრუქტურის ფორმირებისა და მართვის ეფექტიანობის
გაუმჯობესების გზები; (კავკასიის უნივერსიტეტი)
4. 2018 - ნ. გოლიაძე - ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო
დაზღვევა საქართველოში;(საქართველოს უნივერსიტეტი)
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ჟურნალისტიკის კათედრა
#
1
2

3
4
5

თემის სათაური
გლობალური სოფლის კონცეფციის ტრანსფორმირება
(მასკულტურისა და PR - ტექნოლოგიების მაგალითზე)
საქართველოს პრეზიდენტების
ზეპირი კომუნიკაციის
სტრატეგიული აქცენტები (საინაუგურაციო გამოსვლათა
მაგალიტზე)
2017 წლის წინასაარჩევნო პერიოდი და ქართული მედია
სოციალური მედიის ქართული პლატფორმები - "თბილისის
ფორუმი" და ქართულენოვანი "ფეისბუკი".
კულტურის
პოპულარიზაცია
ნაციონალურ
და
სპეციალიზირებულ არხებზე (2017/2018 წლების მიხედვით)

რეცენზენტი
ლაურა კუტუბიძე

სტუდენტი
გვანცა შუბითიძე

მარინე ვეკუა

სოფო სულიაშვილი

დალი ჩიკვილაძე
მარინე ვეკუა

თორნიკე ხუციშვილი
ბელა აბულაძე

ლაურა კუტუბიძე

ნინო ქეშელაშვილი

8.სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა
ბიზნესის მართვის კათედრა
მ.უკლება

AIEST (Interanational Assosiation of Ecientific Experts in Tourism) –მუდმივი წევრი 2015 წლიდან;

ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი
ლ. ჩაგელიშვილი

2017 წლიდან საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი, ინფაქტ ფაქტორის ჟურნალის ,,Economics
World’’ - სარედაქციო საბჭოს წევრი (დანართი PDF)

2017 წ-დან დღემდე საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; აკადემიკოსი
(დიპლომი)

2015 წლიდან დღემდე - საქართველოს მეცნიერ-ეკონომისტთა საზოგადოების წევრი (დიპლომი)

2015წლიდან დღემდე -თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ს ბიზნესის, სამართლისა და სოცალური
მეცნიერებების ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის წევრი (ცნობა)

2008 წლიდან დღემდე, ალმა-მატერი, სადისერტაციო კოლეგიის წევრი (ცნობა)
ჟურნალისტიკის კათედრა
1. მარინე ვეკუა - საზოგადოების საქმიანობის მოკლე აღწერა - Institute d’Etudes Europeennes et Internationales de
Reims, France (IEEI), წევრი, ორგანიზაცია ხელს უწყობს ინტერდისციპლინური სწავლების განვითარებასა და
ინტერკულტურული კომუნიკაცისების გაღრმავებას ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებს შორის.
2. დალი ჩიკვილაძე - საზოგადოების საქმიანობის მოკლე აღწერა - საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირი,
წევრი, ორგანიზაცია ხელს უწყობს პროფესიულ განვითარებასა და გამოცდილების გაზიარებას
ჟურნალისტიკის საქმიანობის სფეროში
3. ლაურა კუტუბიძე - საზოგადოების საქმიანობის მოკლე აღწერა - საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირი,
წევრი, ორგანიზაცია ხელს უწყობს პროფესიულ განვითარებასა და გამოცდილების გაზიარებას
ჟურნალისტიკის საქმიანობის სფეროში
9. დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტში/პროექტებში მონაწილეობა
.ბიზნესის მართვის კათედრა
1. ლ. ჩაგელიშვილი - International Visegrad Fund’s Visegrad University Studies Grant / V4EaP Visegrad University
Studies Grant No. 61450035, Visegrad Fund’s, 2015-2018
2. ლ. ჩაგელიშვილი - მეწარმეობის სწვლების მეთოდები (სერთიფიკატი), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს(USID) პროექტის, ‘’სამეწარმეო განათლების მხარდაჭერა ევროპასა და ევრაზიაში’’ ფარგლებში;
თბილისი, 18/11/18
10.საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა
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ინფორმატიკის კათედრა
1.

ზურაბ ლაოშილი; პოზნანის (პოლონეთი) სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების უნივერსიტეტი;
ერაზმუს+ (ERASMUS+)-ის გაცვლითი პროგრამა;

2. სამართლის ფაკულტეტი
1.სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულება/თემა :
საჯარო სამართლის კათედრა
სამეცნიერო საქმიანობის პრიოტეტული მიმართულებას წარმოადგენს კათედრის აფილირებული
წევრების მიერ წლიური სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წარმართვა საჯარო სამართლის აქტუალურ
საკითხებზე. მიმდინარე სასწავლო წლის საკვლევი თემაა - „შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის
ფაკულტეტების სტუდენტთა პროფესიული ორიენტაციის კვლევა“.ხელმძღვანელი პროფ.გ.ლობჟანიძე.
მისი შედეგები გამოქვეყნებული იქნება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალში „ცხოვრება და
კანონი“
კერძო სამართლის კათედრა
სამეცნიერო საქმიანობის პრიოტეტული მიმართულებაა კათედრის წევრების მიერ წლიური სამეცნიეროკვლევითი მუშაობის წარმართვა კერძო სამართლის აქტუალურ საკითხებზე. 2018 წლის თემაა:
„ვალდებულებათა შესრულების პიროვნული უზრუნველყოფის საშუალებები და მათი გამოყენების
პრაქტიკა“. თემის ხელმძღვანელებია: პროფ. რ. შენგელია (მატერიალური ნაწილი) და პროფ. შ. ქურდაძე
(პროცესუალური ნაწილი). კვლევა დამთავრებულია და მისი შედეგები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალში „ცხოვრება და კანონი“, N3-4, 2018
2. პუბლიკაციები
2.1. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული რეფერირებად/რეცენზირებად ჟურნალში:
საჯარო სამართლის კათედრა
აფილირებული პროფესორი/ასოც.პროფ.
1. გ. ლობჟანიძე - სამართლის მეთოდები, როგორც მიზნის მიღწევისა და პროგნოზირების საშუალება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, N 1, 2018
2. გ. ლობჟანიძე - Проблемы юридической ответственности в теории права - საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, N 2, 2018;
3. გ. ლობჟანიძე - რობოტიზაცია სამართლებრივი რაკურსით - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, N 3-4, 2018;
4. გ. ლობჟანიძე - საერთაშორისო ტერორიზმი და მისიგავრცელების ტენდენციები საქართველოში,
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს აქვს სამეცნიერო შრომების კრებული „მაცნე“, 2018;
5. გ. ლობჟანიძე - ონტოლოგიური, გნოსეოლოგიური და ევრისტიკული კვლევის მეთოდები
სამართალში, ჟურნალი „იურისტი“, N6, 2018;
6. ნ. თევდორაძე, ს. ჭელიძე - იურიდიული ან ფაქტობრივი შეცდომა საზღვარგარეთის და საქართველოს
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, N 2, 2018;
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7. ნ. ბოჭორიშვილი - საქმის საჯაროდ განხილვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების საქვეყნოდ
გამოცხადების პრობლემა ქართულ კანონმდებლობაში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, N 3-4, 2018
არააფილირებული პროფესორი
8. ე. ფუტკარაძე - გენოციდის ზოგიერთი სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ცხოვრება და კანონი, N 3-4, 2018;
9. თ. ებრალიძე - მექრთამეობის ისტორიული და სამართლებრივი ასპექტები, (გადაცემულია აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო კრებულში
გამოსაქვეყნებლად), 2018;
კერძო სამართლის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. რ. შენგელია - საბანკო გარანტიის შინაარსი და სამართლებრივი ფორმა, საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N3-4, 2018, 8 გვ.
2. ლ. დოღონაძე - გარდაცვალებულის ოჯახის წევრებისათვის მიყენებული არაქონებრივი (მორალური)
ზიანის ანაზღაურება, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N34, 2018დ. სუხიტაშვილი - სამოქალაქო უფლების არსებობის ვადების ხანგრძლივობა, საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N1(41), 2018, 8 გვ.
არააფილირებული პროფესორი
3. შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი - საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 103-ე მუხლის მე-4
ნაწილის შემოღების პრაქტიკული მნიშვნელობისა და მიზანშეწონილების შესახებ, საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, N3-4, 2018,
2.2. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული საზღვარგარეთის ჟურნალში:
საჯარო სამართლის კათედრა
არააფილირებული პროფესორი
1. გ. ლობჟანიძე - Авиация и грузинские авиаторы, МАТЕРІАЛИ VIIІ Міжнародної науково-практичної
конференції, Т. 1, ქ. კიევი, 2018;
2. დ. ლობჟანიძე, გ. ლობჟანიძე - Сущность юридической ответственности субъектов международного
права, ქ. კიევი, Юридичний вісник N2 (47), 2018;
3. E. Phutkaradze, Die Abgrenzung des Eventualvorsatzs von der bewussten Fahrlaessigkeit und die Irrtuemer im
Strafrecht, 2018
2.3. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომათა კრებულში:
საჯარო სამართლის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. გ. ლობჟანიძე - ქართველი ციცერონი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი - გურამ თავართქილაძის
სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, N8, 2018.
კერძო სამართლის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. რ. შენგელია, ე. შენგელია - სავალუტო ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირების საფუძვლები
- გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა
კრებული, N8, 2018, 12 გვ.
3.გამოქვეყნებული სახელმძღვანელოები:

საჯარო სამართლის კათედრა
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აფილირებული პროფესორები
1. გ. ლობჟანიძე - სამართლის მეთოდები, 2018;
2. ვ. ბენიძე, ს. ჭელიძე, დ. ბენიძე - ტესტები და კაზუსები სისხლის სამართლის პროცესში,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში და სასჯელაღსრულებით სამართალში, 2018
4.სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებები
4.1.სამეცნიერო კონფერენციებში (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა:
საჯარო სამართლის კათედრა
აფილირებული პროფესორი
1. დ. ლობჟანიძე, გ. ლობჟანიძე - ქ. კიევი, Национальный авиационный университет, Современное
универси-тетское правовое образование и наука, Сущность юридической ответственности субъектов
международного права, 2018;
2. ე. ფუტკარაძე - გენოციდის დანაშაულისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აქტუალური
პრობლემები, ქ. თბილისი, კონფერენციის თანაორგანიზატორი (საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი),
გენოციდის ზოგიერთი სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტი, 2018;
3. ე. ფუტკარაძე - Strafrechtstage, Ankara, Die Abgrenzung des Eventualvorsatzs von der bewussten
Fahrlaessigkeit und die Irrtuemer im Strafrecht, 2018.
5.სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზება
5.1. კათედრის/ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციები:
საჯარო სამართლის კათედრა
სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია, თბილისი, გთუნი, ივნისი 2018 წ., საჯარო
სამართლის სექცია, ხელმძღვანელი პროფ. გ. ლობჟანიძე.
კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტთა სია:
1. არეშიძე სოფიკო
2. ბენიძე ნინო
3. კაპანაძე ანი
4. კახელიშვილი თემური
5. ლაღიძე ეკატერინე
6. მაისურაძე თამარ
7. წულუკიძე მარიამი
კერძო სამართლის კათედრა
სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია, თბილისი, გთუნი, ივნისი 2018 წ., კერძო
სამართლის სექცია, ხელმძღვანელი პროფ. რ. შენგელია.
კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტი:
1. თამუნა გოგოხია
5.2. სტუდენტთა პუბლიკაციები (გთსუს აკადემიური პერსონალის თანაავტორობის გარეშე)
საჯარო სამართლის კათედრა
1. ლაღიძე ეკატერინე - უდანაშაულობის პრეზუმფციის შედარებითი ანალიზი, ხელმძღვანელი - პროფ.
გ. ლობჟანიძე, სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა
თეზისები, თბ., 2018, გვ. 1
2. მაისურაძე თამარ - კიბერდანაშაული, ხელმძღვანელი - პროფ. შ. ფიცხელაური, სტუდენტთა IX
სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა თეზისები, თბ., 2018, გვ. 1
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3. არეშიძე სოფიკო - დაზარალებულის უფლებები და მოვალეობები, ხელმძღვანელი - პროფ. შ.
ფიცხელაური, სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა
თეზისები, თბ., 2018, გვ. 1
4. ბენიძე ნინო - სასჯელის ცნება, მიზნები და სახეები, ხელმძღვანელი - პროფ. ე. ფუტკარაძე, სტუდენტთა
IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა თეზისები, თბ., 2018, გვ. 1
5. კაპანაძე ანი - „ქურდული სამყაროს“ წევრობა, „კანონიერი ქურდობა“, ხელმძღვანელი - პროფ. თ.
ებრალიძე, სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა
თეზისები, თბ., 2018, გვ. 1
6. კახელიშვილი თემური - ნარკოტიკული დანაშაული, ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ებრალიძე,
სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა თეზისები, თბ.,
2018, გვ. 1
7. წულუკიძე მარიამი - არასრულწლოვანთა დანაშაულები, ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ებრალიძე,
სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა თეზისები, თბ.,
2018, გვ. 1
კერძო სამართლის კათედრა
1. თამუნა გოგოხია - მედიაცია, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდის მნიშვნელობა
და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, ხელმძღვანელი - ასოც. პროფ. ნ. ფიცხელაური,
სტუდენტთა IX სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციის პროგრამა, მოხსენებათა თეზისები, თბ.,
2018, გვ. 1
5.3. სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა:

კერძო სამართალი
N

გვარი, სახელი

სამაგისტრო ნაშრომის სახელწოდება

ხელმძღვ.

1.

აბრამაშვილი ანა

პირადი სადაზღვევო სამართლებრივი ურთიერთობანი

რ. შენგელია

2.

არჩვაძე ანა

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდები

ნ. ფიცხელაური

საარბიტრაჟო
გადაწყვეტილების
ცნობისა
და
აღსრულებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
საკითხები
და
საკანონმდებლო
სრულყოფის
პრობლემები
ანდერძისმიერი მემკვიდრეობა

ნ. ფიცხელაური

დაუსწრებელი
გადაწყვეტილების
გამოტანასთან
დაკავშირებული პრობლემები სამოქალაქო პროცესში
კომერციული ბანკის ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძველი
ფიზიკურ პირთა სამოქალაქო სამართალსუბიექტობა

შ. ქურდაძე

კომერციული
აღნიშვნების
სამართლებრივი
რეგულირება
ბრალის
გარეშე
პასუხისმგებლობა
სამოქალაქო
სამართალში
არბიტრაჟი, როგორც უპირატესი მეთოდი კერძო
ხასიათის
ქონებრივი
დავების
ალტერნატიული
გადაწყვეტისას
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზაცია
იძულებითი აღსრულების გზით
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი

ლ. საჯაია

3.
ბეთხოშვილი ქეთევან
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ბექაური სოფიო
ბიწაძე ნათია
ბოგველი ანა
გაგელიძე ხატია
გალდავა ემილი
გელაშვილი ქეთევანი

10.
გვენცაძე ანა
11.
12.

გიორგანაშვილი იზა
გოლეთიანი ქრისტინე
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რ. შენგელია

რ. შენგელია
ნ. ფიცხელაური

რ. შენგელია
ნ. ფიცხელაური

დ. სუხიტაშვილი
ლ. დოღონაძე

13.

გრიგალავა თამარ

სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა

შ. ქურდაძე

14.

ესერიძე ირმა

მშობლებისა
და
შვილების
სამართლებრივი
ურთიერთობანი
ქალთა და არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვა
შრომის სამართალში
პირადი ცხოვრების უფლების დაცვა მედიაში

რ. შენგელია

საქორწინო ხელშეკრულება, როგორც მეუღლეთა
ქონებრივი
ურთიერთობის
რეგულირების
ალტერნატიული საფუძველი
სამემკვიდრეო-სამართლებრივ
ურთიერთობათა
ელემენტები
დასაქმებულის სამართლებრივი მდგომარეობა და
უფლებათა დაცვის გარანტიები შრომის სამართალში

რ. შენგელია

15.
16.
17.

18.
19.

ვაჩეიშვილი ანა
კეთილაძე სალომე
კენკებაშვილი
ეკატერინე
კვარაცხელია თემურ
კიკალიშვილი გვანცა

ლ. საჯაია
თ. ჩიტოშვილი

რ. შენგელია
ლ. საჯაია

20.

კიკილაშვილი თამუნა

ქორწინების დადებითი და ნეგატიური პირობები

დ. სუხიტაშვილი

21.

კოშკაძე მარიამ

საბანკო კრედიტის სამართლებრივი რეგულირება

რ. შენგელია
ლ. დოღონაძე

22.
23.

მიქელაშვილი ნატო

მოსამართლეთა
და
ადვოკატთა
გამოხატვის
თავისუფლების უფლება
საარბიტრაჟო
გადაწყვეტილების
ცნობისა
და
აღსრულების
საკანონმდებლო
სრულყოფის
პრობლემები

24.

მურმანიშვილი ლაშა

თანამონაწილეობა სამოქალაქო პროცესში

შ. ქურდაძე

ხელშეკრულების
თავისუფლების
პრინციპი
სამოქალაქო სამართალში
ქორწინების
ბათილობის
საფუძვლები
და
სამართლებრივი შედეგები
სამოქალაქო საქმეთა გამარტივებულ წარმოებათა
თავისებურებანი
არაქონებრივი (მორალური) ზიანის ანაზღაურების
ოდენობა
მეუღლეთა ქონებრივ-სამართლებრივი ურთიერთობანი
და სასამართლო პრაქტიკა
ქორწინებისა
და
განქორწინების
რეგისტრაციის
სამართლებრივი მნიშვნელობა
სეკვესტრი,
როგორც
აუქციონის
უწყინარი
ალტერნატივა და სეკვესტრის გამოყენების ეფექტიანობა
სამოქალაქო სააღსრულებო სამართალში
შვილად
აყვანისა
და
მინდობით
აღზრდის
სამართლებრივი საფუძვლები
ხელმძღვანელთა
პასუხისმგებლობა
სააქციო
საზოგადოებაში
(შედარებით-სამართლებრივი
ანალიზი)

ლ. დოღონაძე

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის წესი და პირობები

ლ. საჯაია

სამემკვიდრეო
ურთიერთობათა
კანონისმიერი
რეგულირება
სახელმწიფოს
ჩარევის
ფარგლები
დავების
ალტერნატიული გადაწყვეტისას
მფლობელობის სამართლებრივი ბუნება

რ. შენგელია

25.
26.
27.
28.
29.
30.

მაისურაძე მაკა

პირველი ლილი
საჯაია თამარ
საჯაია ჯულიეტა
ტოტოშვილი ნათია
ფიროსმანაშვილი ია
ქაჯაია თათია

31.
ყვირალაშვილი მაგდა
32.

შალამბერიძე ნინო

33.
ჩომახიძე ანი
34.
35.
36.
37.

წილოსანი მერი
ხადილაშვილი ანა
ხვთისავრიშვილი
ნატო
ხუნაშვილი მიხეილი

სისხლის სამართალი
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ნ. ფიცხელაური

შ. ქურდაძე
შ. ქურდაძე
ლ. დოღონაძე
რ. შენგელია
შ. ქურდაძე
დ. სუხიტაშვილი

რ. შენგელია
ლ. დოღონაძე

ნ. ფიცხელაური
რ. შენგელია

N
1.
2.
3.

გვარი, სახელი
ბაზერაშვილი შალვა
გამყრელიძე ლაშა
დარბაისელი მარი

სამაგისტრო ნაშრომის სახელწოდება

ხელმძღვ.

დაკითხვის პროცესუალური და კრიმინალისტიკური
დახასიათება
აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების
დასაბუთება სისხლის სამართლის პროცესში
პროკურორი და გამომძიებელი სისხლის სამართლის
პროცესში

შ. ფიცხელაური
შ. ფიცხელაური
გ. მეფარიშვილი

4.

დინუაშვილი დიმიტრი

დათვალიერების პროცესუალური ასპექტები

ვ. ბენიძე

5.

დოლაშვილი თამუნა

აღკვეთის
ღონისძიებები
სისხლის
სამართლის
პროცესში
ნარკოტიკულ დანაშაულთა გამოძიებისა და გახსნის
პრობლემები
აუცილებელი მოგერიება

ვ. ბენიძე

მტკიცებულებათა
დასაშვებობის
პროცესუალური
ასპექტები
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ღონისძიებათა გამოყენების პრობლემები
სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა
თაღლითობისათვის

გ. მეფარიშვილი

6.
7.
8.
9.
10.

დუდუჩავა თორნიკე
ვახტანგიშვილი დავით
ზენაიშვილი თამთა
ზურაბაული ანი
კოტრიკაძე დემური

შ. ფიცხელაური
თ. ებრალიძე

შ. ფიცხელაური
ე. ფუტკარაძე

11.

კოღუაშვილი ერეკლე

აუცილებელი მოგერიება

ე. ფუტკარაძე

12.

კუპრეიშვილი ირაკლი

ბრალის გამომრიცხველი ზეკანონური გარემოებები

ვ. ბენიძე

13.

ლაბაძე ქეთევანი

სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები

ვ. ბენიძე

ნარკოტიკული
დანაშაულის
კრიმინოლოგიური
ასპექტები
სისხლისსამართლებრივი დევნის პროცესუალური
ასპექტები

გ. ლობჟანიძე

ქურდობის გახსნის მეთოდიკა

ს. ჭელიძე

დანაშაულობათა გამომწვევი მიზეზების თეორიული
ასპექტები
მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში

გ. ლობჟანიძე

მახათაძე თორნიკე

საგამოძიებო
პროცესში

ს. ჭელიძე

20.

ნამგალაური ნინო

საპროცესო შეთანხმება

ს. ჭელიძე

21.

ნარიმანიძე ნანი

განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში

ე. ფუტკარაძე

22.

სოინოვ ეიტიბარ

სასჯელის მიზნები

თ. ებრალიძე

23.

ტაბატაძე ხატია

ფარული საგამოძიებო მოქმედებები

ს. ჭელიძე

24.

ტოგონიძე ლაშა

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება

ნ. თევდორაძე

25.

ტყემალაძე ზურაბი

უკანონო
შემოსავლის
გათეთრება)
სისხლისსამართლებრივი
ყაჩაღობისათვის

14.
15.
16.
17.
18.
19.

26.
27.
28.
29.

ლარცულიანი მარი
ლეკიშვილი ნინო
მაკალათია უჩა
მარიამიძე სოფიკო
მახათაძე გიორგი

უგრეხელიძე სოფიკო

მოქმედებები

სისხლის

ლეგალიზაცია

სამართლის

(ფულის

პასუხისმგებლობა

ფუტკარაძე სალომე

სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი

ფუტკარაძე შოთა

განრიდების პროცესუალური
სამართლის პროცესში

ქააძე ნოდარ

განზრახი დანაშაული

მხარეები

შ. ფიცხელაური

ვ. ბენიძე

ვ. ბენიძე
ნ. თევდორაძე
თ. ებრალიძე

სისხლის

შ. ფიცხელაური
ნ. თევდორაძე
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30.

ყველაშვილი ნატო

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო

შ. ფიცხელაური

31.

შარია თამარი

გაუპატიურების შედარებითი ანალიზი

გ. ლობჟანიძე

სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა
ძარცვისათვის
სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა
ქურდობისათვის
ქალთა დამნაშავეობის სისხლისსამართლებრივი და
კრიმინოლოგიური ასპექტები
ცალკეული სახის სატრანსპორტო დანაშაულების
სისხლისსამართლებრივი
და
კრიმინალისტიკური
ასპექტები
მკვლელობის საქმეთა გამოძიებისა და გახსნის
თავისებურებები

თ. ებრალიძე

ხარშილაძე შაქრო

ჩხრეკა და ამოღება სისხლის სამართალწარმოებაში

შ. ფიცხელაური

არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი
გამოძიებისა
და
სასამართლო
თავისებურებანი

ვ. ბენიძე

ხომერიკი ვლადიმერ
ჯობავა სანათა

შეჯიბრებითობა სისხლის სამართლის პროცესში

შ. ფიცხელაური

ჯოხაძე ლაშა

მოწმის ჩვენება, როგორც მტკიცებულება სისხლის
სამართლის პროცესში

ს. ჭელიძე

32.
33.
34.

შილდელაშვილი ელზა
ჩოხელი სოფიო
ცანავა სესილი

35.
ჭაბაშვილი ანი
36.
37.

ჭუმბურიძე ირინა

38.

39.
40.

დანაშაულის
განხილვის

ნ. თევდორაძე
გ. ლობჟანიძე
შ. ფიცხელაური

შ. ფიცხელაური

6. კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები
საჯარო სამართლის კათედრა
1. გ. ლობჟანიძე - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality& Leadership) გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
2. შ. ფიცხელაური - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality& Leadership)
- გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
3. ნ. ბოჭორიშვილი - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality&
Leadership) - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
4. ნ. თევდორაძე - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality& Leadership)
- გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
5. ვ. ბენიძე - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality& Leadership) გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
6. ე. ფუტკარაძე - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality& Leadership) გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
7. ნ. ბოჭორიშვილი - სემინარი საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების
შესახებ, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, 2018;
8. ნ. ბოჭორიშვილი - ტრენინგი საერთაშორისო სამართალში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია,
2018;
9. ნ. ბოჭორიშვილი - სემინარი საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების
შესახებ, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, 2018.
კერძო სამართლის კათედრა
1. რ. შენგელია - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality& Leadership) გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
2. ლ. დოღონაძე - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality&
adership) - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018
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3. ნ. ფიცხელაური - ტრეინინგი თემაზე - ,,პიროვნება და ლიდერობის უნარები“ (Personality& Leadership)
- გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2018;
4. ლ. საჯაია - საპარლამენტო ზედამხედველობა - ტრენინგი საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის თანამშრომლებისათვის, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“,
თბილისი, 2018.
7. სარედაქტორო საქმიანობა
7.1.მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტორობა
კერძო სამართლის კათედრა
დ. სუხიტაშვილი - სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი, ნაწილი I
(რედაქტირება), 2018, 401 გვ.
5.2. სარედაქტორო საქმიანობის სხვა ფორმები (სარედაქციო საბჭოს წევრობა, სარედაქციო
კოლეგიის წევრობა, სხვა):
საჯარო სამართლის კათედრა
1. გ. ლობჟანიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის „ცხოვრება და კანონი“-ს მთავარი
რედაქტორი, საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის „იურისტი“-ს რედ.
კოლეგიის წევრი, საერთაშორისო ჟურნალის „Юридический весник“-ს რედ. კოლეგიის წევრი,
სამეცნიერო კონფერენციის თანადამფუძნებელი (ჟურნალი შეტანილია Indexcopernicus-ის ბაზაში)
კერძო სამართლის კათედრა
1. რ. შენგელია - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“-ს
სარედაქციო კოლეგიის წევრი, გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი
8. სარეცენზიო საქმიანობა
8.1. სახელმძღვანელოს რეცენზირება:
საჯარო სამართლის კათედრა
1. ს. ჭელიძე - მ. ლომსაძე - სისხლის სამართლის პროცესი, რეცენზირება, 2018.
8.2. სხვა სამეცნიერო საქტივობები/სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა
საჯარო სამართლის კათედრა
1. გ. ლობჟანიძე - საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საერთაშორისო
ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის წევრი;
2. ვ. ბენიძე - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.
კერძო სამართლის კათედრა
1. რ. შენგელია - საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი;
საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
9. დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტში/პროექტებში მონაწილეობა
კერძო სამართლის კათედრა
არააფილირებული ასოც.პროფ.
1. ლ. საჯაია - მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შეფასება, ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა
სამინისტო, 2018;
2. ლ. საჯაია - საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება საქართველოში, ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), 2017/2018;
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3. ლ. საჯაია - საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის შეფასება,
შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის საზოგადოება ( Sida), 2016/ 2018.

სამეცნიერო საქმიანობის პროდუქტულობის სურათი ასეთია:
ბიბლიომეტრული მაჩვენებლები

2018
77

5

3

წლიური სამეცნიერო
თემა

4

მონოგრაფია

სტატიები

სახელმძღვანელოები

სტატიების კატეგორიები
1
17

24
77

სულ გამოქვეყნებული სტატიები

სამეცნიერო შრომათა კრებულში

რეფერირებადი

იმპაქტ ფაქტორის ჟურნალში

23

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

მონაწილეთა რაოდენობა

სულ

22, 44%

25, 50%

სამართალი
ბიზნესი და სოც. მეცნ.

3, 6%

კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებში მონაწილეობა

მონაწილეთა რაოდენობა

18

13

5

სულ მონაწილეთა
რაოდენობა

სამართლის
ფაკულტეტი

ბიზნესის და სოც.
მეცნ.ფაკ.
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სტუდენტთა ჩართულობა სამეცნიერო კონფერენციაში (IX)
სტუდენტური კონფერენციაში ჩართულობა

37
29

8
სულ

სამართალი

ბიზნესია და
სოც.მეცნ.ფაკულტეტი
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