
 

 

დანართი 1 

 

2009–2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამები 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ახალი სადოქტორო პროგრამები 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გამოთვლითი მათემატიკა და მათემატიკური 

მოდელირება  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თამაზ ვაშაყმაძე, პროფ. დავით 

გორდეზიანი, ასოც. პროფ. ჯემალ როგავა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაპარამეტრულ შეფასებათა თეორია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ელიზბარ ნადარაია  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: შემთხვევით პროცესთა თეორია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ომარ ფურთუხია, პროფ. გრიგოლ 

სოხაძე   

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ჰარმონიული ანალიზი  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თეიმურაზ ახობაძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გია სირბილაძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. არჩილ უგულავა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ამოცანების 

კომპიუტერული მოდელირება 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. რევაზ ზარიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა 

(ექსპერიმენტი) 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი, მიხეილ ნიორაძე, 

ფიზ. მათ. მეცნ. კანდ., მირიან ტაბიძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ორგანული ქიმია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. შოთა სამსონია  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური ქიმია 



 

 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მაკრომოლეკულების ქიმია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ომარ მუკბანიანი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კოლოიდური ქიმია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარინა რუხაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიოორგანული ქიმია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რამაზ გახოკიძე, ასოც. პროფ. ლ. 

ტაბატაძე 

  

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიომრავალფეროვნება  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გენეტიკა  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა, ასოც. პროფ. 

თინათინ ჯოხაძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. დიანა ძიძიგური  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ნეირობიოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:  ასოც. პროფ. ნანული დორეული 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: იმუნოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ნინო ფორაქიშვილი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:  ბიოლ. მეცნ. დოქტორი, მერაბ ცაგარელი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიოქიმია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები: მოწვ. პროფ. რუსუდან ახალკაცი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური გეოგრაფია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გეომორფოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. რამინ გობეჯიშვილი   

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რეგიონული გეოგრაფია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი  

  

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ჰიდროლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფ. დავით კერესელიძე  

 



 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: პეტროლოგია, ვულკანოლოგია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. კარლო აქიმიძე   

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიოფიზიკა  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:  ასოც. პროფ. თამაზ მძინარაშვილი, 

ფიზ.ქიმ.მეცნ. დოქტორი დიმიტრი ხოშტარია  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ფ.მ.-მ.კ. რომან ჯობავა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ეკოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ ურუშაძე, ასოც. პროფესორი 

ლია მაჭავარიანი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არქეომეტალურგია და პეტროლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფ.  ბ. თუთბერიძე, პროფ. ა. 

ჰაუპტმანი, ისტ.მეცნ.კანდ., ირინე ღამბაშიძე  

 

ე. წ. ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მათემატიკა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ქიმია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიოლოგია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური გეოგრაფია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გეოლოგია  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია    

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ახალი სადოქტორო პროგრამები 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფილოსოფია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ა. ყულიჯანაშვილი,  პროფ.  მ. 

ბიჭაშვილი; ასოც. პროფ.  ა. ზაქარიაძე;  დ. ჯალაღონია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ისტორია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ლევან  გორდეზიანი 



 

 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა 

და ისტორიოგრაფია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  გ. ალასანია,  პროფ.  მ. ჩხარტიშვილი. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არქეოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. გ. გრიგოლია/ ასოც. პროფ.  ვ. ლიჩელი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ანთროპოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ლალი სურმანიძე,  პროფ.  ქ. 

ხუციშვილი. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კულტურის მეცნიერებები 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ნინო ჩიქოვანი. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ამერიკისმცოდნეობა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ელენე მეძმარიაშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რუსეთისმცოდნეობა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: დალი კანდელაკი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კავკასიოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  მ. ჩუხუა, ასოც. პროფ.  ჯ. 

კვიციანი. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ირინე მელიქიშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ქართული ლიტერატურა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ქართველური ენათმეცნიერება 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  დამანა მელიქიშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ირმა რატიანი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გერმანული ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ლალი ქეცბა-ხუნდაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  რ. ენუქიძე. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რომანული ფილოლოგია (ფრანგული, 

ესპანური, იტალიური ენები და ლიტერატურა) 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ციური ახვლედიანი 



 

 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რუსული ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ნათალა ჭოხონელიძე,  პროფ.    მარიამ 

ფილინა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიზანტიური და ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  სოფიო შამანიდი, ასოც. პროფ.  

თინა დოლიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კლასიკური ფილოლოგია და 

სიძველეთმცოდნეობა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  რისმაგ გორდეზიანი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაბული ფილოლოგია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ა. სილაგაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: განათლების მეცნიერებები 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ქეთევან ჭკუასელი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: თურქოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:   პროფ.  მარიკა ჯიქია      

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ძველი მსოფლიოს ისტორიულ–კულტურული 

კომპარატივიზმი 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:   პროფ.  ეკა ავალიანი       

                                                  

 

ე. წ. ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფილოსოფია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ა. ყულიჯანაშვილი;  პროფ.  

მ.ბიჭაშვილი; ასოც. პროფ.  ა. ზაქარიაძე;  დ. ჯალაღონია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ისტორია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორები თ. დუნდუა, თ. 

პაპასქირი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არქეოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. გ. გრიგოლია  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ეთნოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  რ. თოფჩიშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ირინე მელიქიშვილი 



 

 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ლიტერატურის თეორია (ზოგადი და 

კომპარატისტული კვლევები) 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ირმა რატიანი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ქართული ლიტერატურა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ელგუჯა ხინთიბაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ქართველური ენათმეცნიერება 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  დამანა მელიქიშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გერმანული ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ლალი ქეცბა-ხუნდაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რომანული ფილოლოგია (ფრანგული, 

ესპანური, იტალიური ენები და ლიტერატურა) 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ციური ახვლედიანი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რუსული ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ნათალა ჭოხონელიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კლასიკური ფილოლოგია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  რისმაგ გორდეზიანი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: განათლების მეცნიერებები 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ქეთევან ჭკუასელი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  რ. ენუქიძე. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ც. ბარამიძე,  პროფ.  თ. გვანცელაძე. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კულტურის მეცნიერებები 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ნინო ჩიქოვანი. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: აღმოსავლეთმცოდნეობა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ა. სილაგაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიზანტიური და ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  სოფიო შამანიდი, ასოც. პროფ.  

თინა დოლიძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ხელოვნებათმცოდნეობა  

http://www.humanities.tsu.ge/doctor%202009/phd-kavkasiologia.pdf


 

 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ.  ზ. სხირტლაძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: თარგმანმცოდნეობა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: მოწვეული პროფ.  ი. მერაბიშვილი. 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკური მეცნიერებები 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. იოსებ სალუქვაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ია კუტალაძე, პროფ. გივი ქირია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ანთროპოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი სურმანიძე, პროფ. ქეთევან 

ხუციშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული 

ფსიქოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შალვა აბზიანიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: სოციოლოგია (ე. წ. ინდივიდუალური, 

გარდამავალი პერიოდის) 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე რონდელი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გუგული მაღრაძე 

 

ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

ახალი სადოქტორო პროგრამები 

 

პროგრამის სახელწოდება: ეკონომიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. რევაზ გველესიანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ეკონომიკა 



 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლარისა ყორღანაშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ბიზნესის ადმინისტრირება 

პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფ. ნ. თოდუა, ასოც. პროფ. გ. თუთბერიძე. 

 

 

ე. წ. ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები 

 

პროგრამის სახელწოდება: მსოფლიო ეკონომიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ლარისა ყორღანაშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: აგრარული ეკონომიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ე. ხარაიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ბიზნესი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ. შენგელია. 

 

 

მედიცინის ფაკულტეტი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: დერმატო-ვენეროლოგია (ე. წ. 

ინდივიდუალური) 

სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი:  პროფ.  გიორგი გალდავა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გავრცელებულ დაავადებათა რისკ-ფაქტორები 

და მორფო-ეპიდემიოლოგია   (ე. წ. ინდივიდუალური) 

სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი:  პროფ.  დიმიტრი კორძაია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ნევროლოგია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. რომან შაქარიშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: სამედიცინო რადიოლოგია და ენდოსკოპია     

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ფრიდონ თოდუა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: დერმატო–ვენოროლოგია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფ. გიორგი გალდავა, ასოც. პროფ. თინა 

ქიტუაშვილი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ენდოკრინოლოგია   

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ელენე გიორგაძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კარდიოლოგია   

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ზურაბ ფაღავა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ტრანსპლანტოლოგია  



 

 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. დიმიტრი კორძაია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. პაატა იმნაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: სტომატოლოგია   

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:   პროფ.  ვლადიმერ მარგველაშვილი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ქირურგია  

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. მერაბ კილაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ინფექციური დაავადებები 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. თენგიზ ცერცვაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კლინიკური პათოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. თემურ ჯორბენაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გინეკოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. არჩილ ხომასურიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:   რეპროდუქტოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ჯენარა ქრისტესაშვილი 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: სამართალმცოდენობა 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ავთანდილ დემეტრაშვილი  
 

  

 
 


