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2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საზოგადოებრიგი გეოგრაფიის პროგრამის

საბაკალავრო ნაშრომის თემები და ხელმძღვანელები

მიმართულება - საზოგადოებრივი გეოგრაფია
გვარი , სახელი საბაკალავრო ნაშრომის თემა ხელმძღვანელი

1 ალაშვილი ანზორ იტალია -- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება გოგსაძე გიორგი
2 აღდგომელაშვილი თამარი ნორვეგია-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება გოგსაძე გიორგი
3 ბაღდავაძე ქეთევანი ისლანდია-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება გოგსაძე გიორგი
4 ბერიანიძე ალექსანდრე სლოვენია-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება გოგსაძე გიორგი
5 გედეშური ირაკლი ნიდერლანდები-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული

დახასიათება
გოგსაძე გიორგი

6 გოგაძე თემურ ბოსნიადაჰერცეგოვინა-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული
დახასიათება

სალუქვაძე იოსებ

7 გოგინავა დემურ მექსიკა-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება სალუქვაძე იოსებ
8 გოგიშვილი ვენერა რუსეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება სალუქვაძე იოსებ
9 ებელაშვილი ვენერა საბერძნეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება სალუქვაძე იოსებ

10 ედიბერიძე მარიამი ბულგარეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება სალუქვაძე იოსებ
11 ვაშაკიძე იზა დიდიბრიტანეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული

დახასიათება
ბოკერია მარინე

12 ვაჭრიძე ელენე შვედეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება ბოკერია მარინე
13 ზარნაძე ელა თურქეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება ბოკერია მარინე
14 კერესელიძე მარიამი ესპანეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება ბოკერია მარინე
15 კვარაცხელია დავით ჩინეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება ბოკერია მარინე
16 კვაშილავა ანა ინდოეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება პავლიაშვილი ნინო
17 კოპალიანი მაია იაპონია-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება პავლიაშვილი ნინო
18 კრავეიშვილი საბა ჩეხეთი-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება პავლიაშვილი ნინო
19 ლემონჯავა ხატია აშშ-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება პავლიაშვილი ნინო
20 ლიპარტია თამარი პორტუგალია-- საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პავლიაშვილი ნინო



2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ჟურნალისტიკისა და

მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო ნაშრომის თემები და ხელმძღვანელები

მიმართულება - ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
გვარი , სახელი საბაკალავრო ნაშრომის თემა ხელმძღვანელი

1. დევიძე გვანცა ტექსტისა და ვიზუალური გამომსახველობითი საშუალებების შესაბამისობა
ქართულ ბეჭდურ მედიაში

მაია ტორაძე

2. ლეკიაშვილი მარიამ „რუსთავი-2“-ის სასამართლო პროცესების გაშუქება ქართულ მედიაში
(შემთხვევის ანალიზი)

მაია ტორაძე

3. მაღლაკელიძე ნანა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების ეთიკა ქართულ
ონლაინმედიაში.

მაია ტორაძე

4. ტიელიძე მარიამ ეკოლოგიური საკითხების გაშუქება ქართულ ბეჭდურ მედიაში მაია ტორაძე
5. ურუშაძე ანა სამართლებრივი ფორმა, როგორც მედიის კონტენტის

განმსაზღვრელი(რეგიონული პრესის მიხედვით)
მაია ტორაძე

6. ყანჩაშვილი ჟუჟუნა რესპონდენტების რელევანტურობის პრობლემა ქართულ სატელევიზიო
გადაცემებში

მაია ტორაძე

7. ჯალაღონია ნატალია სატირა და იუმორი ქართულ ბეჭდურ მედიაში (შედარებითი ანალიზი) მაია ტორაძე
8. ჯანყარაშვილი ლიკა რუსული პროპაგანდის მექანიზმები ქართულ მედიაში მაია ტორაძე
9. ვარდოსანიძე ანა სოციალური რეკლამის რიტორიკა (საზოგადოებრივი მაუწყებლის

ნიმუშებზე დაყრდნობით)
მანანა
შამილიშვილი

10. მაზიაშვილი ნინო კრეოლიზების ტენდენცია ქართველ ბლოგერთა მედიატექსტებში მანანა
შამილიშვილი

11. ტაბაღუა ნინო ომის ჟურნალისტიკის სირთულეები და ქართული გამოცდილება- ჟურნალ
„არსენალის“ 2008 წლის მასალათა მიხედვით

მანანა
შამილიშვილი

12. ბოლქვაძე ირმა ქალთა საკითხების გაშუქებ აქართულ ტელემედიაში დალი
ოსეფაშვილი

13. დუნდუა გიორგი დევნილთა საკითხების გაშუქება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაგალითზე დალი



(2016 წლის მარტი-2017 წლის მარტი) ოსეფაშვილი

14. გვეტაძე რუსუდანი სასამართლო და კრიმინალური თემების გაშუქება ქართულ ონლაინ მედიაში
(ე.წ. „ციანიდის საქმის“ მიხედვით („ლიბერალი“, „ნეტგაზეთი“, „ipress“,
„გურია news“)

მაგდა
მემანიშვილი

15. ნარსავიძე მეგი გარემოს დაცვითი თემები „ნეტგაზეთისა“ და „ლიბერალის“ პუბლიკაციებში
(2016 წლის მარტი-2017 წლის მარტი)

მაგდა
მემანიშვილი

16. სამხარაძე ნინო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემატიკა ონლაინ
გამოცემებში: „ლიბერალი“, „ნეტგაზეთი“ და „ტაბულა“ (2016 წელი)

მაგდა
მემანიშვილი

17. ტყეშელაშვილი
მარიამი

ეთიკური დილემები ქართულ საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში მაგდა
მემანიშვილი

18. ცქიფურიშვილი ნათია შრომითი უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა ქართულ ინტერნეტმედიაში მაგდა
მემანიშვილი

19. ხვთისიაშვილი
თორნიკე

რელიგიური უმცირესობა, როგორც ქართული ონლაინ-მედიის ასახვის
ობიექტი

მარი
წერეთელი

20. გვარამია მარიამ სოციალური რეკლამადაადამიანის უფლებები მარიამ
გერსამია

21. ჩადუნელი სალომე რუსული პროპაგანდის ნარატივები ქართულ მედიაში მარიამ
გერსამია

22. წაქაძე მარი ქართული ტელევიზიების ფეისბუქგვერდების შედარებითი ანალიზი მარიამ
გერსამია

23. კალანდაძე ქეთევან კრიზისის გაშუქების პრაქტიკა და ჟურნალისტური ეთიკა ქართულ
ტელემედიაში (2017 წლის 11-12 მარტის ბათუმის მოვლენების მაგალითზე)

ნათია
კუპრაშვილი

24. ტურავა ანნა ამბის თხრობის ახალი ფორმები ქართულენოვანი ონლაინმედიის
მაგალითზე

ნათია
კუპრაშვილი

25. პოდოსიან ნარგიზა ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების გაშუქება ქართულ ტელემედიაში ხათუნა



კაჭარავა
26. სილიკაშვილი გვანცა ბავშვთამიმართძალადობისასახვათანამედროვექართულმედიასაშუალებებში

(,,ნეტგაზეთის'', ,,რუსთავი-2''-ისადა ,,ტაბულას'' 2016 წ. ოქტომბერი — 2017 წ.
მარტისმასალებისმიხედვით)

ნინო
ჭალაგანიძე

27. აბრამია მარიამი Терроризм и террор - опосредованная репрезентация ხათუნა
მაისაშვილი

28. აფციაური დიმიტრი Образ журналиста и профессии журналиста в кинематографе ხათუნა
მაისაშვილი

29. თოდუა ხატია Мысли о смерти - социальные, психологические, юридические и культурные
аспекты познания смертности" ხათუნა

მაისაშვილი
30. კნიაზიანი

ალექსანდრა
Реалити шоу на телевидении Грузии ხათუნა

მაისაშვილი
31. ქებაძე მარიამი Рейтинг национальных телевещателей через призму субъективных мотиваций

зрителей
ხათუნა
მაისაშვილი

32. კაკაბაძე ნინო Роль гражданской активности в странах строящейся демократии (Пример НПО
Грузии)

ირინა
ბიჭიკაშვილი

33. ქარჩავა მარიამი Состояние СМИ в странах Южного Кавказа ირინა
ბიჭიკაშვილი
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2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სოციალური მუშაობის პროგრამის
საბაკალავრო ნაშრომის თემები და ხელმძღვანელები

სპეციალობა - სოციალური მუშაობა
გვარი, სახელი საბაკალავრო ნაშრომის თემა ხელმძღვანელი

1. ხუხუნაშვილი მაია ინკლუზიური განათლების განვითარების
თავისებურებები საქართველოში

მახარაძე თამარ

2. ჩანტლაძე ელენე ადრეული ქორწინება რეხვიაშვილი
არჩილ

3. წულაია თამარ სპეციალური პედაგოგის როლი და
ფუნქციები ინკლუზიურ განვითარებაში

ტაბიძე ნინო

4. კაპანაძე ირინა შშმ პირთა შრომითი დისკრიმინაცია
დასაქმების სფეროში

შაღაშვილი მაგული

5. დაბრუნდაშვილი ნანა აუტიზმი და მისი მკურნალობა -
რეაბილიტაცია საქართველოში

მახარაძე თამარ

6. კობაიძე ანა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები:
საქართველოში არსებული მდგომარეობა
და გამოწვევები

ნამიჭეიშვილი
სალომე

7. ჭონიშვილი სალომე ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე
დამოკიდებული მშობლების გავლენა
შვილების ბიოფსიქო - სოციალურ
მდგომარეობაზე

წოწკოლაური
გიორგი

8. ქარუმიძე მარიამ ინკლუზიური განათლება : პრაქტიკაში
არსებული სირთულეები და გამოწვევები

აკობია ნელი

9. მჭედლიშვილი
შორენა

ინკლუზიური განათლება : პრაქტიკაში
არსებული სირთულეები და გამოწვევები

აკობია ნელი

10. როხვაძე თეონა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების
პრობლემები საქართველოში

მგელიაშვილი მაია

11. პაპოშვილი დაჩი მარიხუანას მომხმარებელთა ფსიქო-
სოციალური პრობლემები საქართველოში

რეხვიაშვილი
არჩილ

12. ჩოქური რევაზ მარიხუანას მომხმარებელთა ფსიქო-
სოციალური პრობლემები საქართველოში

რეხვიაშვილი
არჩილ

13. ასლანიშვილი თეა მარიხუანას მომხმარებელი ქალები წოწკოლაური
გიორგი

14. ყაჭიური ცირა ქალთა მიმართ ძალადობა ვერულავა თენგიზ
15. ასათაშვილი მეგი ბოშა ბავშვები და ძალადობა აკობია ნელი
16. ჭანტურიძე მაია არასრულწლოვან დამნაშავეთა

სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფონი
საქართველოში

ვერულავა თენგიზ

17. პაჭკორია თამთა ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში რეხვიაშვილი
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და საზოგადოებრივი ინასტიტუტების
როლი

არჩილ

18. ბულია მეგი გენდერული თანასწრობის მიღწევის
საკანონმდებლო და სამოქალაქო
სტრატეგიები

გაფრინდაშვილი
ლელა

19. სამხარაძე ნინო პროსტიტუცია და მისი ლეგალიზაცია გაფრინდაშვილი
ლელა

20. ალადოშვილი მედეია პროსტიტუცია და მისი ლეგალიზაცია გაფრინდაშვილი
ლელა

21. კუთხაშვილი მერი სოციალური მუშაკების, როგორც
პროფესიონალების, დამოკიდებულების
და ღირებულების ცვლა პროფესიაში
შესვლის შემდეგ

მატარაძე თეონა

22. ხვედელიძე ანა სოციალური მუშაკის როლი სკოლაში ტაბიძე ნინო
23, ციცხვაია ცოტნე ბოშათა საოზგადოებაში ინტეგრაციის

პრობლემები
გაფრინდაშვილი
ლელა

24. სურმავა ნიკოლიზ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები
და გამოწვევები საქართველოში

მატარაძე თეონა

25. კონკიანი მარიამ სოციალური სამუშაოს როლი ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
მოძალადის ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის პროცესში

გაფრინდაშვილი
ლელა

26. სხილაძე ქეთევან სოციალური სამუშაოს როლი ლგბტ
საზოგადოებასთან მუშაობის პროცესში

რეხვიაშვილი
არჩილ

27. დეკანოიძე გვანცა სოციალური მუშაობა რეზისტენტული
ტუბერკულოზის მქონე პირებთან:
დაავადების თანმხლები ფსიქო -
სოციალური პრობლემები და
ბენეფიციარებთან მუშაობის სპეციფიკა

ტატანაშვილი
ზურაბ

28. დალაქიშვილი სოფიო სოციალური მუშაობა რეზისტენტული
ტუბერკულოზის მქონე პირებთან:
დაავადების თანმხლები ფსიქო -
სოციალური პრობლემები და
ბენეფიციარებთან მუშაობის სპეციფიკა

ტატანაშვილი
ზურაბ

29. ჩილინგარაშვილი მაკა ქალის უფლებები საქართველოში:
საერთაშორისო სამართლის
იმსტიტუციური მექანიზმები (სახალხო
დამცველის ოფისის მაგალითზე)

გაფრინდაშვილი
ლელა

30. გოჩოლეიშვილი
გრეტა

მონიტორინგი, როგორც ერთერთი
მნიშვნელოვანი გამოწვევა ინკლუზიურ
განათლებაში

ტაბიძე ნინო
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31. გელაშვილი დათო გლობალური ფონდის ქვეყნიდან გასვლის
შემდეგ რამდენად გაართმევს თავს
სახელმწიფო მასზე დაკისრებულ
მოვალეობას

რეხვიაშვილი
არჩილ

32. გვიანიძე მადონა ღარიბთა საბინაო პრობლემები
საქართველოში

შატბერაშვილი ნინო

33. კობახიძე ანა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციისა და
ლეგალიზაციის საჭიროება
საქართველოში

წოწკოლაური
გიორგი

34. წიქარიშვილი სალომე ძალადობა ოჯახში და მისი პრევენციის
მექანიზმები საქართველოში

გაფრინდაშვილი
ლელა

35. ჩარგეიშვილი საბა შშმ პირების დასაქმების პრობლემა
საქართველოში

ლალიაშვილი
იზაბელა

36. ჭყოიძე ბექა ბავშვთა მიმართ ძალადობა:
ადგილობრივი და საერთაშორისო
კანონმდებლობა

გაფრინდაშვილი
ლელა
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2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სოციოლოგიის პროგრამის
საბაკალავრო ნაშრომის თემები და ხელმძღვანელები

სპეციალობა - სოციოლოგია
გვარი, სახელი საბაკალავრო ნაშრომის თემა ხელმძღვანელი

1. ქიზიყურაშვილი ირინა საუნივერსიტეტო სივრცეში
არაქართველი სტუდენტების
ინტეგრირების დონე

ქეცბაია კახა

2. ვასაძე ნიკოლოზ საუნივერსიტეტო სივრცეში
არაქართველი სტუდენტების
ინტეგრირების დონე

ქეცბაია კახა

3. შვანგირაძე ირაკლი საუნივერსიტეტო სივრცეში
არაქართველი სტუდენტების
ინტეგრირების დონე

ქეცბაია კახა

4. სალდაძე ოთარ აჭარელი ემიგრანტები: სოციალური
ადაპტაციისა და ინტეგრაციის
სტრატეგიები

წულაძე ლია

5. მუშკუდიანი ანა აჭარელი ემიგრანტები: სოციალური
ადაპტაციისა და ინტეგრაციის
სტრატეგიები

წულაძე ლია

6. სოფრომაძე ვალერი რა გავლენას ახდენს აზარტული
თამაშები დანაშაულის მოტივზე

ქეცბაია კახა

7. დავითაშვილი ირაკლი რა გავლენას ახდენს აზარტული
თამაშები დანაშაულის მოტივზე

ქეცბაია კახა

8. ჩინიკაშვილი ნინო უმუშევრობით გამოწვეული სტრესის
გავლენა ახალგაზრდებზე

ქეცბაია კახა

9. დვალიძე თეონა უმუშევრობით გამოწვეული სტრესის
გავლენა ახალგაზრდებზე

ქეცბაია კახა

10. ღვინჯილია სალომე უმუშევრობით გამოწვეული სტრესის
გავლენა ახალგაზრდებზე

გაფრინდაშვილი
ლელა

11. თაყაიშვილი მარიამ გასართობი მასმედია და სტუდენტი
ახალგაზრდობა: პრობლემები,
ხედვები და მიდგომები

ქეცბაია კახა
ბერძენიშვილი
ამირანი

12. ცინცაძე ქეთი გასართობი მასმედია და სტუდენტი
ახალგაზრდობა: პრობლემები,
ხედვები და მიდგომები

ქეცბაია კახა
ბერძენიშვილი
ამირანი

13. მიროტაძე თიკო ბულინგი, როგორც სოციალური
პრობლემა თსუ სტუდენტების
დამოკიდებულების მაგალითზე

ქეცბაია კახა
ბურძენიძე მარინა

14. გელაშვილი მარიამ ბულინგი, როგორც სოციალური ქეცბაია კახა
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პრობლემა თსუ სტუდენტების
დამოკიდებულების მაგალითზე

ბურძენიძე მარინა

15. ჯუღელი ნანა ქორწინება და სტრესი და სტუდენტი
ახალგაზრდობა

ქეცბაია კახა

16. მესხი მარიამ ქორწინება და სტრესი და სტუდენტი
ახალგაზრდობა

ქეცბაია კახა

17. ოდიშარია ქეთევან სტუდენტთა დამოკიდებულება
ინკლუზიური განათლების მიმართ

ქეცბაია კახა

18. ბიწაძე ლიკა სტუდენტთა დამოკიდებულება
ინკლუზიური განათლების მიმართ

ქეცბაია კახა

19. ნადირაძე მარიამ პროფესიული განათლება და მისი
პერსპეტივები საქართველოში -
სხვადასხვა თაობის ნარატივები

წულაძე ლია

20. მგელაძე ანა (არჩილ
მარკოზაშვილთან
ერთად)

მამის გავლენა ახალგაზრდა მამაკაცის
მასკულინობის კონსტრუირებაზე

ბურძენიძე მარინა

21 ღონღაძე ლაური სტუდენტების დამოკიდებულება
„ოჯახი-კარიერის“ მიმართ

ბურძენიძე მარინა

22. ფულარია ცოტნე ეროვნული იდენტობის განცდა
ქართველ სტუდენტებში

ქეცბაია კახა

23. სხირტლაძე მარიამი მარტოხელა პენსიონერთა სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობა
თანამედროვე ქართულ
საზოგადოებაში

ბურძენიძე მარინა

24. ჯაფარიძე ანა მარტოხელა პენსიონერთა სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობა
თანამედროვე ქართულ
საზოგადოებაში

ბურძენიძე მარინა

25. დოლიძე ნანა უცხოეთში სწავლის შემდეგ
დაბრუნებული სტუდენტების
ადაპტაცია ქართულ შრომით
ბაზართან

ქეცბაია კახა

26. თელია ნათია უცხოეთში სწავლის შემდეგ
დაბრუნებული სტუდენტების
ადაპტაცია ქართულ შრომით
ბაზართან

ქეცბაია კახა

27. მელქაძე ლევან უცხოეთში სწავლის შემდეგ
დაბრუნებული სტუდენტების
ადაპტაცია ქართულ შრომით
ბაზართან

ქეცბაია კახა

28. კარაპეტიანი გიგა ხილვადობა, სახელდება და ლგბტ
ადამიანების ჩაგვრა

ბარქაია მაია
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29. ახალკაცი მეგი ხილვადობა, სახელდება და ლგბტ
ადამიანების ჩაგვრა

ბარქაია მაია

30. ბარდაველიძე ქრისტინა ხილვადობა, სახელდება და ლგბტ
ადამიანების ჩაგვრა

ბარქაია მაია

31. გეგეშიძე ქეთევან იეჰოვას მოწმეების, როგორც
რელიგიური უმცირესობების,
სირთულეები პოსტსაბჭოთა
საქართველოში

ჭაბუკიანი ნანა

32. კუნჭულია რუსუდან მოსწავლეებისა და სტუდენტების
დამოკიდებულება გენდერული
თემატიკის სოციალური რეკლამის
მიმართ

ბურძენიძე მარინა

33. მოდებაძე ევა ქალის სამოსში: სტილი და იდენტობა წულაძე ლია
34. დოლბაია თინა ურბანული ცვლილებები და

სამოქალაქო რეაქცია
კაჭკაჭიშვილი იაგო

35. ზედგენიძე თამარ სოციალური ცვლილებები და
ღირებულებითი ორიენტაციებისადმი
დამოკიდებულება -ქართული ოჯახის
მაგალითი

დურგლიშვილი
ნინო

36. მამულაშვილი მარიამ სოციალური ცვლილებები და
ღირებულებითი ორიენტაციებისადმი
დამოკიდებულება -ქართული ოჯახის
მაგალითი

დურგლიშვილი
ნინო

37. ფეიქრიშვილი დავით სასამართლო სისტემა, როგორც
პოლიტიკური ძალაუფლების
პრინციპი (სტუდენტების
დამოკიდებულების კვლევა)

დურგლიშვილი
ნინო

38. ყიფიანი თამარ სასამართლო სისტემა, როგორც
პოლიტიკური ძალაუფლების
პრინციპი (სტუდენტების
დამოკიდებულების კვლევა)

დურგლიშვილი
ნინო

39. კალაძე სალომე საბერძნეთიდან დაბრუნებული
მიგრანტი ქალების რეინტეგრაცია
ქართულ შრომით ბაზარზე

წულაძე ლია

40. დავითულიანი ლანა საბერძნეთიდან დაბრუნებული
მიგრანტი ქალების რეინტეგრაცია
ქართულ შრომით ბაზარზე

წულაძე ლია

41. ქველიაშვილი სალომე გენდერული სტერეოტიპების
კვლავწარმოება ავარიელ ბავშვებში

წულაძე ლია

42. აჭაიძე მახარე გენდერული სტერეოტიპების
კვლავწარმოება ავარიელ ბავშვებში

წულაძე ლია

43. პაპაშვილი ნანა კვების სოციოლოგია: პრობლემები, ქეცბაია კახა
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ხედვები და მიდგომები ბურძენიძე მარინა
44. გიგაური მარიამ კვების სოციოლოგია: პრობლემები,

ხედვები და მიდგომები
ქეცბაია კახა
ბურძენიძე მარინა

45. ხუბაშვილი მარიამ კვების სოციოლოგია: პრობლემები,
ხედვები და მიდგომები

ქეცბაია კახა
ბურძენიძე მარინა

46. კოპინაშვილი გიგა ახალგაზრდები და ცრურწმენები ბურძენიძე მარინა
47. ჭოლაძე ჯენი ახალგაზრდები და ცრურწმენები ბურძენიძე მარინა
48 ბეროშვილი ანა ახალგაზრდები და ცრურწმენები ბურძენიძე მარინა
49. ხარშილაძე გიორგი მუსიკის და სოციალური პერცეფცია ქეცბაია კახა

50. მეგულაშვილი კარლო თამბაქოს გლობალური ეპიდემია
საქართველოში

დურგლიშვილი
ნინო

51. სხირტლაძე ბექა თამბაქოს გლობალური ეპიდემია
საქართველოში

დურგლიშვილი
ნინო

52. თავართქილაძე ირმა ნარკომანია, როგორც სოციალური
პრობლემა

გაფრინდაშვილი
ლელა

53. მამაგეიშვილი ელენე ნარკომანია, როგორც სოციალური
პრობლემა

გაფრინდაშვილი
ლელა

54. შალამბერიძე ანი ქართული სუფრა თაობათა ჭრილში,
ეროვნულის პრეზენტაცია და მისი
სახეცვლილება

წულაძე ლია

55. ფრიდონაშვილი ნანა ახალგაზრდა მშობლების როლებისა
და ფუნქციების გადანაწილება ბავშვის
აღზრდის პროცესში

ბურძენიძე მარინა

56. მინაძე სოფიკო ახალგაზრდა მშობლების როლებისა
და ფუნქციების გადანაწილება ბავშვის
აღზრდის პროცესში

ბურძენიძე მარინა

57. ლობჟანიძე სალომე სქესობრივი განათლება და
თანამედროვე ქართული საზოგადოება

ქეცბაია კახა

58. ლიქოკელი თინათინ სქესობრივი განათლება და
თანამედროვე ქართული საზოგადოება

ქეცბაია კახა

59. თირქია ჯილდა კულტურული კაპიტალი და
განათლება

დურგლიშვილი
ნინო
დურგლიშვილი
ნინო

61. ასათიანი ანა კულტურული კაპიტალი და
განათლება

დურგლიშვილი
ნინო

62. ხვედელიძე ლანა
(სამყურაშვილ
რატისთან ერთად)

სტუდენტების დამოკიდებულება
აზარტული თამაშების მიმართ

ბურძენიძე მარინა

63. ახმოდაშვილი ელენე ჰეგემონური ტიპის მასკულინობის ბურძენიძე მარინა

60. გოგაძე ნინო კულტურული კაპიტალი და
განათლება
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იდეალური წარმომადგენელი
ქართულ კონტექსტში

64. ჭელიძე ენდი სამსახურისა და ცხოვრების ბალანსის
კვლევა საქართველოს საჯარო და
კერძო სექტორში

დურგლიშვილი
ნინო

65. სოლოღაშვილი გურამ ქართველი ახალგაზრდების
დამოკიდებულება ეთნიკური
უმცირესობის მიმართ

ბერძენიძე მარინა

66. ტურიაშვილი მარიამ
(ქვათაძე მარინასთან
ერთად)

მოხალისეობრივ საქმიანობაში
ჩართულობის დონე ქართველ
სტუდენტებში

ბურძენიძე მარინა

67.
გეგეშური თორნიკე

სტუდენტების დამოკიდებულება და
შეხედულებები ქორწინებისა და
განქორწინების მიმართ

ბურძენიძე მარინა

68. ბიწაძე ქეთევან ბულინგი (ჩაგვრა) საქართველოს
სკოლებში

ბურძენიძე მარინა

69. ზურაბიშვილი მარიამ ბულინგი (ჩაგვრა) საქართველოს
სკოლებში

ბურძენიძე მარინა

70. გვარამაძე სოფიკო ბულინგი (ჩაგვრა) საქართველოს
სკოლებში

ბურძენიძე მარინა

71. ქაფიანიძე შორენა გარემოს დაცვის პრობლემების კვლევა დურგლიშვილი
ნინო

72 ასრათაშვილი ანა გარემოს დაცვის პრობლემების კვლევა დურგლიშვილი
ნინო

73. გადილია ქრისტინე გარემოს დაცვის პრობლემების კვლევა დურგლიშვილი
ნინო

74. ჩაჩუა მარიამ დევიაცია და სოციალური კონტროლი ქეცბაია კახა
75. დალაქიშვილი თამთა დევიაცია და სოციალური კონტროლი ქეცბაია კახა
76. რამიშვილი ნინო უმაღლესი სასწავლებლის

კურსდამთავრებულების
დამსაქმებელთა მოთხოვნების
შესწავლა

დურგლიშვილი
ნინო

77. ჯმუხაძე მარიამ უმაღლესი სასწავლებლის
კურსდამთავრებულების
დამსაქმებელთა მოთხოვნების
შესწავლა

დურგლიშვილი
ნინო

78. კაკაბაძე ნანა შშმ პირები და მათი სოციალიზაციის
პრობლემა

დურგლიშვილი
ნინო

79. ჩომახიძე ელენე შშმ პირები და მათი სოციალიზაციის
პრობლემა

დურგლიშვილი
ნინო
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80. იორდანიშვილი თეკლე სტუდენტების სექსუალური
განათლებისა და ქცევის ძირითადი
მახასიათებლები

დურგლიშვილი
ნინო

81. საჩკოვა მარიამ სტუდენტების სექსუალური
განათლებისა და ქცევის ძირითადი
მახასიათებლები

დურგლიშვილი
ნინო

82. ჭუმბურიძე მარიამ უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის პრობლემები

ბურძენიძე მარინა

83. ბიბილეიშვილი სოფიკო უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის პრობლემები

ბურძენიძე მარინა

84. ჭოველიძე ლევან უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის პრობლემები

ბურძენიძე მარინა

85. ილარიანი ლევან მინიმალური ხელფასი: წინაპირობები
და შედეგები

შუბლაძე რატი

86. ჩხიკვაძე მარიამ საზოგადოების დამოკიდებულება
ვიზალიბერალიზაციისადმი -
დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ქეცბაია კახა

87. ტუღუში ქეთევან შშმ ახალგაზრდების სოციალიზაცია ბარქაია მაია
88. ჩხეტიანი ქეთი შშმ ახალგაზრდების სოციალიზაცია ბარქაია მაია
89. დოხნაძე გვანცა რამდენად რელევანტურია შრომის

გაუცხოება ქართულ რეალობაში -
სერვისსექტორის მაგალითი

დიაკონიძე ანა

90. ბაძგარაძე გიორგი „მუყაოს ოცნების ქალაქის“
სოციოლოგია საქართველოში

ბარქაია მაია

91. ჩიხლაძე გიორგი „მუყაოს ოცნების ქალაქის“
სოციოლოგია საქართველოში

ბარქაია მაია

92. სხირტლაძე სოფიკო გენდერული თანასწორობა დურგლიშვილი
ნინო

93. ნადირაშვილი თათია განათლების რეფორმებთან
დაკავშირებული აქტივიზმი
სტუდენტებში თსუ-ს მაგალითზე

წულაძე ლია

94. ჯაბნიაშვილი ვახტანგ სოციალური ქსელების გავლენა
ადამიანების სოციალურ კაპიტალზე

შუბლაძე რატი

95. ფარულავა ელენე თსუ-ს სტუდენტების
დამოკიდებულება უცხოელი
საქორწინო პარტნიორისადმი

ქეცბაია კახა

96. მაჭავარიანი ნინო თსუ-ს სტუდენტების
დამოკიდებულება უცხოელი
საქორწინო პარტნიორისადმი

ქეცბაია კახა

97. ბიღიაშვილი გვანცა თსუ-ს სტუდენტების
დამოკიდებულება უცხოელი

ქეცბაია კახა
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საქორწინო პარტნიორისადმი
98. მელიქიძე მართა კათარზისის ბენეფიციარებს შორის

ინტერაქციის თავისებურებები
წულაძე ლია

99. სხიერელი სალომე კათარზისის ბენეფიციარებს შორის
ინტერაქციის თავისებურებები

წულაძე ლია

100. მელქაძე ირინე მომსახურების სფეროში დასაქმებულ
სტუდენტთა კვლევა

დონაძე ნათელა

101. ჩხაიძე გიორგი მომსახურების სფეროში დასაქმებულ
სტუდენტთა კვლევა

დონაძე ნათელა

102. მელიქიძე დალი როგორ ჩაგრავს პატრიარქატი
მამაკაცებს

გაფრინდაშვილი
ლელა

103. სიმონია სალომე ეთნიკური უმცირესობების
რეპრეზენტაცია მედიაში

ქეცბაია კახა

104. ჭეიშვილი ანა ეთნიკური უმცირესობების
რეპრეზენტაცია მედიაში

ქეცბაია კახა

105. შალამბერიძე ნიკოლოზ სოციალური მედიის გავლენა
ახალგაზრდებზე (თბილისის
უმაღლესი სასწავლებლების
სტუდენტებზე)

ბურძენიძე მარინა

106. ხაზალია ანა ინკლუზიური განათლება
თანამედროვე საქართველოში

დონაძე ნათელა

107. ჭიჭინაძე თათია ინკლუზიური განათლება
თანამედროვე საქართველოში

დონაძე ნათელა

108. შანიძე მარიამ სოციალუური მომსახურების
ხელმისაწვდომობა საზღვრისპირა
რეგიონებში

დურგლიშვილი
ნინო

109. მამულია ანა ეროვნული იდენტობა და მისი ასახვა
პატრიარქის ეპისტოლეებში

დონაძე ნათელა

110. ღამბაშიძე სოფიკო წეროვანში მცხოვრებ დევნილთა
ადაპტაცია ახალ სოციალურ
გარემოსთან

დონაძე ნათელა

111. წამალაშვილი მარიკა წეროვანში მცხოვრებ დევნილთა
ადაპტაცია ახალ სოციალურ
გარემოსთან

დონაძე ნათელა

112. გიგაური მედეა ადრეული ქორწინება - მიზეზები და
შედეგები (სტუდენტთა ფოკუსში)

დონაძე ნათელა

113. სინიცა ვლადისლავა
(მარიამ
ტურიაშვილთან)
ერთად

მოხალისეობრივ საქმიანობაში
ჩართულობის დონე ქართველ
სტუდენტებში

ბურძენიძე მარინა

114. ქვათაძე მარინა (მარიამ მოხალისეობრივ საქმიანობაში ბურძენიძე მარინა
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ტურიაშვილთან
ერთად)

ჩართულობის დონე ქართველ
სტუდენტებში

115. წიწილაშვილი ია არჩევნები დემოკრატიულობის
ინდიკატორი, თუ პოლიტიკური
მაქინაცია (ქ. რუსთავის საარჩევნო
ადმინისტრაციის კვლევის მიხედვით)

ქეცბაია კახა

116. ლაცაბიძე ია ხანდაზმულთა ინტეგრაცია
საზოგადოებაში

დურგლიშვილი
ნინო

117. გოგსაძე გვანცა ხანდაზმულთა ინტეგრაცია
საზოგადოებაში

დურგლიშვილი
ნინო

118. ფარჯიანი ლელა ხანდაზმულთა ინტეგრაცია
საზოგადოებაში

დურგლიშვილი
ნინო

119. ბარამიძე ანა დღევანდელი ქართული
ფემინისტური ორგანიზაციების
კვლევა

გაფრინდაშვილი
ლელა

120. სულთანიშვილი
ეკატერინე

ქრონიკულიდაავადებებით ცხოვრების
აღქმა

ვერულავა თენგიზ

121. კაიდარაშვილი ნანა ბულინგის გავრცელებული ფორმების
კვლევა თბილისის საჯარო სკოლებში

ბარქაია მაია

122. მშვიდობაძე სალომე ქართველი მამაკაცების დისკურსი
პატრიარქალური ნორმების შესახებ

წულაძე ლია

123. ბერიძე ნიკოლოზ ჩუქების ეკონომიკის ტრადიცია და
ქართული რეალობა

დიაკონიძე ანა

124. ალელიშვილი მარიამ ინტერნეტსოციალიზაცია წულაძე ლია
125. მამაცაშვილი მარიამ ახალგაზრდების მზაობა

თანაცხოვრების, როგორც
პარტნიორული ურთიერთობის ახალი
ფორმის მიმართ

წულაძე ლია

126. ხუსკივაძე დიმიტრი უმაღლესი განათლების საფასურის
რეგიონებიდან ჩამოსული
სტუდენტების და მათი ოჯახების
შემოსავალთან შესაბამისობის საკითხი

კაჭკაჭიშვილი იაგო

127. ვარამაშვილი მარიამ ადრეულ ასაკში თანატოლების
გავლენა მამაკაცის ჰეგემონური
მასკულინობის ტიპად
ჩამოყალიბებაზე

ბარქაია მაია

128. მახარაშვილი ქეთევან ადრეულ ასაკში თანატოლების
გავლენა მამაკაცის ჰეგემონური
მასკულინობის ტიპად
ჩამოყალიბებაზე

ბარქაია მაია

129. წილოსანი გიორგი ინტერნეტსოციალიზაცია წულაძე ლია
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130. ჩიხლაძე საბა ინტერნეტსოციალიზაცია წულაძე ლია
131. ანთაიძე სალომე ლუდომანია ქეცბაია კახა
132. სამყურაშვილი რატი

(ხვედელიძე ლანასთან
ერთად)

სტუდენტების დამოკიდებულება
აზარტული თამაშების მიმართ

ბურძენიძე მარინა

133. მარკოზაშვილი არჩილ
(მგელაძე ანასთან
ერთად)

მამის გავლენა ახალგაზრდა მამაკაცის
მასკულინობის კონსტრუირებაზე

ბურძენიძე მარინა

134. გელაძე ნათია შშმ ბავშვების სოციალური
ინტეგრაციის პრობლემა
საქართველოში

ბერძენიშვილი
ამირან



2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საბაკალავრო ნაშრომის თემები
საერთაშორისო ურთიერთობები

სახელი, გვარი საბაკალავრო ნაშრომის სათაური

1 არმინე მანუჩარიანი ნატოს თანამედროვე გეგმები სამხრეთ კავკასიაში (საქართველო,სომხეთი,აზეირბაჯანი)

2 მარიამ ფაცაცია პოლიტიკური რეპრესიების გავლენა პოსტ-კონფლიქტურ მშვიდობაზე

3 ამზა ჩარგაზია
ლათინური ამერიკის რეგიონის ენერგოპოლიტიკა - ვენესუელას "ნავთობის დიპლომატიის"
მნიშვნელობა

4 ლილიანა ასატუროვი პოპულიზმით გამოწვეული ზეწოლა საერთაშორისო ურთიერთობებში ბრექსიტის მაგალითზე

5 გიორგი ხიდეშელი საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის გავლენა ევროკავშირთან თანამშრომლობის პროცესებზე

6 ნოდარ შუკაკიძე აშშ-ის როლი პინოჩეტის საგარეო პოლიტიკაში 1973-1990 წლებში

7 მირანდა
შინჯიკაშვილი

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მნიშვნელობა აღმოსავლეთ აზიის რეგიონისთვის

8 გიორგი ალფაიძე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ორიენტაციის პრობლემა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან
დღემდე

9 ელიზაბეტ
მარგალიტაძე

სამოქალაქო ომები აფრიკაში და მათი გამომწვევი მიზეზები

10 პერვინ ნაიბოვი
ცივი ომის შემდეგ თურქეთის საგარეო პოლიტიკის ტრანსფორმაცის გავლენა ევროკავშირთან
ურთიერთობებზე

11 მარიამ შონია ნორვეგიის საჯარო დიპლომატიის ეფექტურობა სამხრეთ სუდანის კონფლიქტის მაგალითზე

12 თამარ რაზმაძე კვიპროსის კონფლიქტის მოუგვარებლობის ძირითადი მიზეზები

13 არეკნაზ პეტროსიან გლობალიზაცის გავლენა ეროვნულ ეკონომიკაზე

14 ქერიმ ეთირმიშლი
საერთაშორისო საზოგადოების როლი საქართველოს ტერიტორიაზე

არსებული კონფლიქტების
რეგულირებაში

15 ნინო აბუსელიძე სპარსეთის ყურის ქვეყნების როლი სირიის ლტოლვილთა კრიზისში



16 თამარ ახალაძე რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობები ცივი ომის შემდგომი პერიოდიდან დღემდე

17 ამალია ატოიანი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის ევოლუცია და სამომავლო პერსპექტივები

18 ელენე ბერძენიშვილი საქართველოს ენერგეტიკის გეოპოლიტიკა

19 ბეგლარ ჰაკობიან კვიპროსის კონფლიქტი

20 ქეთევან ჩადუნელი რელიგიის გავლენა საგარეო პოლიტიკაზე

21 თამარ ჩხარტიშვილი სამხრეთ და ჩრ. კორეის კონფლიქტი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში

22 გიორგი ჩაფიძე რუსეთის რბილი ძალა პოსტსაბჭოთა სივრცეში

23 გვანცა ჟორჟოლიანი ნანკინის სასაკლაო და მისი გავლენა თანამედროვე ჩინურ–იაპონურ ურთიერთობებზე

24 თათია ჭყოიძე ევროსკეპტიციზმი ევროკავშირის პატარა ქვეყნებში, ხორვატიის მაგალითზე

25 დიანა ენდელაძე უკრაინის კრიზისის გავლენა რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობებზე

26 მარიამ ზაალიშვილი
პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ტრანსფორმაცია პოსტსაბჭოთა პერიოდის
საქართველოში

27 სალომე სულაბერიძე
არაძალადობრივი კონფლიქტების ანალიზი: უნგრული ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობა
რუმინეთში.

28 სოსო ძამუკაშვილი
ჯავახეთის რეგიონის გავლენა (ან როლი) სომხეთ- საქართველოს ურთიერთობებზე სსრკ-ს დაშლიდან
დღემდე

29 ნანა
ბოსტოღანაშვილი

სომალის კრიზისი და მისი გავლენა რუანდის გენოციდის დროს განუხორციელებელ ჰუმანიტარულ
ინტერვენციაში

30 ტარანა მამედოვა თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში კვიპროსის პრობლემა

31 მარიამ ბიძინაშვილი
პარტიული სისტემის რადიკალიზაცია ევროპასა და აშშ-ში: ულტრამემარჯვენეობა, ნეონაციზმი,
ევროსკეპტიციზმი,
მზარდი ნაციონალიზმი

32 გიორგი
გათენაშვილი

გაეროს მიდგომის ეფექტიანობა მსოფლიოში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში, ისრაელ-
პალესტინის
კონფლიქტის მაგალითზე



33 ანუშ ღარსლიან უკრაინის კრიზისის გავლენა რუსეთ-გერმანიის ურთიერთობებზე

34 ნინო მამალაძე სამხრეთ კავკასია-ჩინეთის ურთიერთობები

35 ლელა ლატარია სამხრეთ ჩინეთის ზღვის კონფლიქტი : ამერიკისა და ჩინეთის ჩართულობა

36 თამთა ჯოლოხავა ვიშეგრადის ოთხეულის საგარეო პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, უკრაინის კრიზისის მაგალითზე

37 სალომე ხვედელიძე რუსეთის რბილი ძალა ბალტიის ქვეყნებში

38 ნიკა შეყელაძე
რამ განაპირობა ერაყ-ქუვეითის ომის დროს გაეროს, როგორც კოლექტიური უსაფრთხოების
მექანიზმის, როლის ზრდა

39 ნინო ჩახუნაშვილი მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების გავლენა პოლიტიკის შემუშავებაზე

40 ანი კენჭაშვილი საქართველოს როლი ევროპის უსაფრთხოებაში

41 სოფიკო
ტალიაშვილი

კიბერშეტევები, როგორც ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მექანიზმი

42 გიორგი მინაშვილი
ევროკავშირისა და რუსეთის ინტერესების გავლენა მათი საერთო სამეზობლოს უსაფრთხოებაზე,
საქართველოს მაგალითზე

43 რუსუდან ზაბახიძე ევროსკეპტიციზმი ვიშეგრადის ქვეყნებში მზარდი მიგრაციის ფონზე

44 ანანო მოდებაძე ჰიბრიდული ომის გავლენა სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკაზე

45 ნინო სიხარულიძე პოსტსაბჭოური რეგიონალიზმის ცვალბადი დინამიკა

46 მარიამ ტუღუში დასავლეთ ევროპული ნაციონალიზმი - შოტლანდიის სეპარატიზმის პერსპექტივები

47 ილია კუწიაშვილი გლობალური პროცესების გავლენა საქართველოზე

48 გიორგი წერეთელი თანამედროვე ევროპული ნაციონალიზმის აღზევება

49 მარიამ ტლაშაძე მზარდი ევროსკეპტიციზმის პრობლემა ევროკავშირში - ვიშეგრადის ქვეყნების ქეისი

50 გევორკ ქოსიან მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი



51 ირაკლი ასანიშვილი გაეროს, როგორც კონფლიქტების მარეგულირებელი ორგანიზაციის სისუსტე: დასავლეთ პაპუას ქეისი

52 სალომე ლომსაძე ლტოლვილთა ინტეგრაციის პრობლემა ცენტრალურ ევროპაში, უნგრეთის მაგალითზე

53 ნესტან ჯაჭვლიანი თვითგამორკვევის პრობლემა საერთაშორისო პოლიტიკაში: კატალონიის ქეისი

54 მარიამ ზიბზიბაძე რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობები აღმოსავლეთ სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებში

55 ნანა ლობჟანიძე ჩინეთის რბილი ძალის გავლენა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში

56 თამარ ნასყიდაშვილი "ქალთა უფლებები დასავლური ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში"

57 მაიკო რატიანი პროდასავლური პოლიტიკური კურსის ცვლილება მოლდოვის რესპუბლიკაში

58 ნატო გოგინაშვილი მოსახლეობის ნეგატიური დამოკიდებულება კოლუმბიის სამშვიდობო ხელშეკრულებისადმი

59 თამარ ზასსეევი აშშ-ის საგარეო პოლიტიკა კორეის ნახევარკუნძულზე

60 მარი ჯავახიშვილი
მიგრაცია და უსაფრთხოება: როგორ შეიცვალა სასაზღვრო კონტროლის მექანიზმები ევროკავშირის
სამხრეთ საზღვარზე.

61 მარიამ წიკლაური ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობები : რელიგია

62 ტურგუტ აგაჯანოვი
თურქეთისა და სირიის ურთიერთობები, სიირის სამოქალაქო ომში თურქეთის პოზიცია და ამ ომის
გავლენა თურქეთზე

63 ანი ალადაშვილი თანამედროვე ისლამური ნაციონალიზმის გავლენის ზრდის შედეგები არაბულ სახელმწიფოებში

64 თამთა დარსალია
თურქმენეთის და იაპონიის შედარებითი ნაციონალიზმი თანამედროვე საერთაშორისო
ურთიერთობებში

65 მარიამ უძილაური საბჭოთა ცნობიერების დამკვირდება - საქართველოს ქეისი

66 გოჩა ლობჟანიძე ტრანსნაციონალური კორპორაციების გავლენა განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკებზე

67 ქრისტინე
ჯინჭველეიშვილი

მუსლიმთა თემის ინტეგრაცია და ისლამური ექსტრემიზმი: საფრანგეთის რესპუბლიკური მოდელი

68 სალომე გიუნაშვილი ჩინეთის ინტერესები ლათინურ ამერიკაში



69 ნატო ხმალაძე მინინაციონალიზმის თანამედროვე გამოვლინებები - კვებეკის ქეისი

70 ნიკოლოზ ხაჩიძე ინტერეს ჯგუფთა გავლენა ევროკავშირის ინსტიტუტების ლეგიტიმურობაზე

71 სალომე ვადაჭკორია თანამედროვე ევროპული ნაციონალიზმი - საფრანგეთის ქეისი

72 თამარ
ახალკაციშვილი

ქართულ-რუსული ურთიერთობები ევროპის თვალით

73 თეონა ახრახაძე რა გავლენას ახდენს თურქეთის როლი რეგიონში ქურთულ ნაციონალიზმზე

74 გიორგი მიქავა ესპანური სეპარატიზმის თავისებურებები განხილული ბარსელონის მაგალითზე

75 თათია ჯიბლაძე სირიელი ლტოლვილების ინტეგრაციის პრობლემები გერმანიაში

76 მელიკ ქოსიან კვიპროსის საკითხი

77 გუგული
ერქომაიშვილი

განვითარებული სახელმწიფოების პოლიტიკის გავლენა ტერორიზმის განვითარებაში.

78 მარიკა მიქიაშვილი
რუსეთ - საქართველოს ურთიერთობა მე–18 საუკუნიდან

დღემდე

79 ანნა მაჩიტაძე
ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი გლობალურ ეკონომიკაში(ნეოლიბერალური თეორია და
"მესამე სამყაროს" ქვეყნები)

80 სალომე ონიანი მიგრანტების კრიზისის გავლენა გერმანიაში ნაციონალისტური განწყობების გაზრდაზე

81 ნინო გოზალიშვილი
აღმოსავლეთ ევროპაში გააქტიურებული რადიკალური ნაციონალიზმის საფრთხეები-პოლონეთის
შემთხვევა.

82 გუგა ბერძენიშვილი ლიბერალური დემოკრატიების რეაქცია საერთაშორისო მიგრაციაზე: აშშ-ისა და გერმანიის მაგალითი

83 ლევან
საბახტარაშვილი

წარმოების გლობალიზაციისა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი "აზიის ვეფხვების"
განვითარებაში

84 ზვიად კურტანიძე რეიგანის საგარეო პოლიტიკის გავლენა ნიკარაგუის რევოლუციაზე

85 ელლადა რიზაევა
ცვლილებები, თურქეთის საგარეო და შიდა პოლიტიკაში(მთავრობაში AKP-ს მოსვლის ,2002-წლის
შემდეგ )
წინა წლებთან შედარებით.



86 სერგეი ხაჩატრიან
დიდი ძალების სამხედრო ინტერვენცია პატარა ქვეყნებში ცივი ომის დასრულების შემდეგ: ყირიმის
ქეისზე

87 ორხან პირვერდიევი რუსეთის როლიდნესტრისპირეთის კონფლიქტში

88 გიორგი თანდაშვილი რუსეთის ენერგოპოლიტიკა დღეს, მისი გავლენა ეკონომიკაზე და რა მომავალი აქვს მას

89 მარიამ ხვედელიძე
რუსეთის გავლენა მსოფლიოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესებზე: აშშ-ს და საფრანგეთის
საპრეზიდენტო არჩევნების ქეისები

90 მარიამ ცაბაძე რუსეთის პოლიტიკური მიზნები და გავლენა სირიის კრიზისზე

91 გურამ ფცქიალაძე
ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის ტრანზიცია საბჭოთა კავშირიდან აშშ-სკენ 1970-იანი წლების
დასაწტისში

92 მარიამ ხიზანაშვილი კიბერსივრცის სეკურიტიზაცია საერთაშორისო ურთიერთობებში პოსტ-9/11 გარემოში

93 ანი ნიკოლეიშვილი ნორვეგიის (ოსლოს ხელშეკრულების) როლი ახლო აღმოსავლეთის მშვიდობის შენებაში

94 კობა სერგია ყარაბაღის კონფლიქტის გავლენა რეგიონის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე

95 თემურ ჩაიძე ახლო აღმოსავლეთი და ბრაზილია, როგორც ახალი გლობალური სამხრეთის პერსპექტივა

96 ლია მეცხვარიშვილი დნესტრისპირეთის კონფლიქტი და მისი გავლენა მოლდოვის ევროინტეგრაციაზე

97 კულიდჟანიან ქნარიკ "ნატოს პოლიტიკა საქართველოში"



სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება 

 

№ გვარი, სახელი თემის სახელი თემის ხელმძღვანელი 
1 არბოლიშვილი მარიამ დომინანტური პარტიები სამხრეთ კავკასიაში კორნელი კაკაჩია 

2 ბრეგაძე ნათია საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია ლობიზმის საშუალებით მალხაზ მაცაბერიძე 

3 გამთენაძე ზურა 
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლება - მოსილების 

გაფართოება და ეკონომიკური განვითარება 2004 – 2016 წწ 
ზვიად აბაშიძე 

4 ვაშალომიძე სალომე კონფლიქტის მოგვარების მცდელობა აფხაზეთში (2008 წელი) მალხაზ მაცაბერიძე 

5 თოფურია ქეთევანი 
ახალგაზრდების დამოკიდებულება პოლიტიკისა და რელიგიის 

ურთიერთკავშირზე და რელიგიის როლი პოლიტიკაში: შედარებითი ანალიზი 
ზვიად აბაშიძე 

6 ირემაძე ტარიელ ახალგაზრდების დამოკიდებულება პოლიტიკური პარტიების მიმართ ალექსანდრე კუხიანიძე 

7 კაკაშვილი ლაშა 
დასავლეთ ევროპული ქვეყნების პოლიტიკური იდეოლოგიის 

ტრანსფორმაცია პოლიტიკურ პარტიებში (21 - ე საუკუნე) 
კორნელი კაკაჩია 

8 კომახიძე გიორგი საქართველო - ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები ზვიად აბაშიძე 

9 ლობჯანიძე გოგა 
იდეოლოგიების როლი ელექტორატის საარჩევნო ქცევის პროცესში. 

საქართველოს 2012 – 2016 წწ საპარლამენტო არჩევნების მაგალითზე. 

მალხაზ მაცაბერიძე , 

ლიკა თეთრაძე 

10 ლომიძე მარიამ ელექტრონული არჩევნები საქართველოში სალომე დუნდუა 

11 მელაძე თამარ 
სოციალური კაპიტალი და არასამთავრობო ორგანიზაციები სამხრეთ 

კავკასიის ქვეყნებში: შედარებითი ანალიზი 
ზვიად აბაშიძე 

12 მურადოვი მურად 
ხელისუფლების განაწილების სისტემა საქართველოსა და აზერბაიჯანში: 

შედარებითი ანალიზი 
ზვიად აბაშიძე 

13 ნარმანია თამარ   

14 ნაცვლიშვილი მათე სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა საქართველოში ნანი მაჭარაშვილი 

15 რაზმაძე ანი 
ახალგაზრდების დამოკიდებულება ქალთა პარტიულ მონაწილეობაზე 

საქართველოში 
სალომე დუნდუა 

16 რაზმაძე თამარი 
ურბანული განვითარება: საზოგადოების ჩართულობისა და საჯაროობის 

კუთხით 
თამარ ქარაია 

17 რატიანი რატი 
მწვანე პოლიტიკის აზროვნების განვითარება პოსტსოციალურ საქართველოსა 

და ლიტვის მაგალითზე 
კორნელი კაკაჩია 

18 რუსია გიორგი 
რუსული რბილი ძალის გავლენა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დსახლებულ რეგიონებში (ჯავახეთი და ქვემო ქართლი) 
ალექსანდრე კუხიანიძე 

19 სანადირაძე თინათინ   



20 სარალიძე მარიამი ნეპოტიზმის გავლენა საქართველოში სოციალური კაპიტალის ფორმირებაზე თამარ ქარაია 

21 უმფრიანი თამარ 
პოლიტიკური აქტორის ოჯახური მდგომარეობის გავლენა ამომრჩევლის 

გადაწყვეტილებაზე 
მალხაზ მაცაბერიძე 

22 ფხაკაძე გვანცა 
შავი ზღვის როლი საქართველოს სამხედრო და ეკონომიკური სტრატეგიის 

ფორმირებაში 
ალექსანდრე წურწუმია 

23 ღაჭავა თამარ პოლიტიკური პარტიების კამპანია საქართველოში მალხაზ მაცაბერიძე 

24 შამათავა ალექსანდრე 
რუსული ძალის გავლენა კონფლიქტურ რეგიონებში (აფხაზეთისა და სამხრეთ 

ოსეთის მაგალითზე) 
ალექსანდრე კუხიანიძე 

25 შუბლაძე პეტრე მედიის როლი პოლიტიკური კულტურის ფორმირებაში ავთანდილ ტუკვაძე 

26 ჩხვიმიანი ხატია 
ახალგაზრდების პოლიტიკური აქტივიზმი. პროტესტის დინამიკა საბჭოთა 

საქართველოსა და თანამედროვეობას შორის 
თამარ ქარაია 

27 ხურციძე თინათინ 
ფერადი რევოლუციებისას სამოქალაქო საზოგადოების გავლენა 

საქართველოსა და უკრაინის მაგალითზე 
კორნელი კაკაჩია 

 


	sabakalavro temebi1.pdf
	111.pdf
	საბაკალავრო
	საბაკალავრო
	საბაკალავრო
	საერტასჰორისო

	polikika.pdf

