
 

 

 

 

 

2018-2019  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

სამაგისტრო ნაშრომების სათაურები და ხელმძღვანელები: 

 

 

N 

 

მაგისტრანტის 

გვარი სახელი 

 

 

სამაგისტრო თემის დასახელება 

 

სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელი 

  

პოლიტიკის მეცნიერება  

 

1 მამალაძე მამუკა დამოუკიდებელი მედიის როლი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში (ჩოხატაურის 

და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების მაგალითზე) 

გიორგი მელიქიძე–მოწვეული 

პედაგოგი, დოქტორი 

2 ჩიკვილაძე ეკატერინე რეგიონალი კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაჭრის  საქართველოს თანამედროვე 

სტრატეგიის ეფექტურობა. 

ზვიად აბაშიძე – ასოცირებული 

პროფესორი 

  

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა  

 

1 ბაღდავაძე რომან "ადგილობრივი თვითმმართველობების პოლიტიკური და ეკონომიკური შეფასება" ნანა მაჭარაშვილი – ასოცირებული 

პროფესორი 

ალექსანდრე სვანიშვილი – მოწვეული 

პედაგოგი, დოქტორი 

  

საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

 

1 მჟავია ლაშა სასტუმროს ონლაინ დაჯავშნის გლობალური სისტემები საქართველოში ნინო პავლიაშვილი – ასოცირებული 

პროფესორი 

  

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი)  

 

1 სადუნიშვილი ნანა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გავლენა ნატოს შეკავების და თავდაცვის პოლიტიკაზე 

შავი ზღვის რეგიონში 

ფიქრია ასანიშვილი –ასოცირებული 

პროფესორი 

2 წიწიკაშვილი მარიამ სტრატეგიული ნარატივი, როგორც საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი: რუსეთის "ჭკვიანი 

ძალა" საქართველოში 

ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული 

პროფესორი 



 

 

 

3 ჯაფოშვილი თეონა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ტრანსფორმაცია: საქართველოს მაგალითი ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული 

პროფესორი 

  

გენდერის კვლევა  

 

1 ასათაშვილი ნინო პანკისელი ქალების ზეპირი ისტორიები: გზა ჩეჩნეთიდან საქართველომდე მაია ბარქაია – მოწვეული პედაგოგი, 

დოქტორი 

  

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა  

 

1 აბაშიძე ზაზა აშშ-ს (ბუშის ადმინისიტრაციის)  მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ძირითადი 

ფაქტორების ახსნა 2003 წლის ერაყის ომთან მიმართებით  

ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული 

პროფესორი 

2 გოგიბედაშვილი დავით „ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, რუსეთის წინააღმდეგ გატარებული ეკონომიკური 

სანქციების ეფექტიანობის შეფასება“ 

ლევან ნატროშვილი, მოწვეული 

პედაგოგი, დოქტორანტი 

3 თორდია თამაზი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი ევროკავშირში: აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

პროგრამა 

ნიკოლოზ სამხარაძე – ასისტენტ 

პროფესორი 

4 კალანდაძე გივი 
ევროკავშირის როლი კონფლიქტების მოგვარების პროცესში: დასავლეთ ბალკანეთი 

დავით მაცაბერიძე – ასისტენტ 

პროფესორი 

5 ტყეშელაშვილი 

მარიამი 

ჩინეთის რბილი ძალა და რუსეთის ინტერესები - რთული თანამშრომლობის დინამიკა 

ცენტრალურ აზიაში 

ეკა აკობია – ასოცირებული 

პროფესორი 

6 ფხოველიშვილი ეკა  როგორ განსაზღვრავს ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყნის თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების პოლიტიკას 

თორნიკე თურმანიძე – ასოცირებული 

პროფესორი  

  

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 

 

1 მიქელაძე იმედა აჭარელი მუსლიმების თვითიდენტიფიკაციის პრობლემები ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი 

  

კულტურისა  და  მედიის სოციოლოგია  

 

1 ენუქიძე მანანა ქართველი სტუდენტების მიერ ეროვნული იდენტობის პერფორმანსი ევროპის 

უნივერსიტეტებში. 

ლიკა წულაძე – ასოცირებული 

პროფესორი 

2 ქარჩილაძე ზაზა თსუ–ისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების დამოკიდებულება 

სოციალური მოძრაობებისადმი აუდიტორია 115–ის მაგალითზე 

ამირან ბერძენიშვილი – პროფესორი 

 

  

 



 

 

 

სოციოლოგია  

 

1 დევიძე მარიამ ოქროს საბადოსთან ცხოვრების საფასური: კომპანია RMG-ის საქმიანობის ეკონომიკური 

და სოციალური გავლენები მოსახლეობაზე 

ლიკა წულაძე –ასოცირებული 

პროფესორი 

2 მუშტაშვილი სალომე ნაკლებად მძიმე დანაშაულის მქონე ყოფილი პატიმარი ქალების დასაქმება კერძო და 

სახელმწიფო სექტორში 

ნინო დურგლიშვილი – ასოცირებული 

პროფესორი 

  

სოციალური მუშაობა  

 

  

1 გიორგაძე თამარ მობილური გუნდის მომსახურება ფსქიკური ჯანრმთელობის პრობლემების მქონე 

პირებისთვის – ძირითადი გამოწვევეი და პერსპექტივები 

თამარ მახარაძე – ასოცირებული 

პროფესორი 

2 ვართაგავა ცაბუნია კომერციულ სექს მუშაობაში ჩართული ტრანსგენდერი ქალების გამოწვევები 

საქართველოში 

გიორგი წოწკოლაური. – მოწვეული 

პედაგოგი, დოქტორანტი 

3 კუპატაძე თეონა მშობლებისა და ოჯახის წევრების ჩართულობა სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეების მიერ სასკოლო განათლების მიღების პროცესში 

ნელი აკობია – მოწვეული პედაგოგი 

4 მარტაშვილი ელენე სოციალური მუშაობის თავისებურებები კანონთან კონფლიქტში მყოფ 14 წლამდე ასაკის 

ახლგაზრდებთან. 

თამარ მახარაძე – ასოცირებული 

პროფესორი 

 


