
2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობა, 

 ჩატარების  დრო და ადგილი 

გრაფიკი 

 

N 
სამაგისტრო პროგრამა – 

ხელმძღვანელი 

 

მაგისტრანტი 
 

ჩატარების რიცხვი დრო 

დაცვა 

ჩატარების 

ადგილი 

 

1. 

 

პოლიტიკის მეცნიერება –  

მალხაზ მაცაბერიძე 

 

1.ლევან ჯერვალიძე.- 

ელექტრონული მმართველობის განვითარება საქართველოს 

სახელმწიფო სტრუქტურებში: ძირითადი ასპექტები და 

პრობლემები.// ხელმძღვანელი პროფ ალექსანდრე კუხიანიძე, 

დოქტ. ლადო ნაფეტვარიძე 

2. მიხეილ შენგელია. ძალადობა პოლიტიკაში: სამოქალაქო 

ომები // ხელმძღვანელი გიორგი მელიქიძე 
 

 

19.02.2018 

12:00 

 

IV  კორპუსი 

N207 

2. სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო ადმინისტრირება – 

ნანა მაჭარაშვილი 

1.ჩიტიშვილი იოსები – პოლიტიკის იმპლიმენტაციის პრობლემები 

საქართველოს გარემოს დაცვის პოლიტიკაში.– ნანა 

მაჭარაშვილი 

 

19.02.2018 

12:00 

 

IV  კორპუსი 

N207 
 

 

3. 

 

 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა – 

Eეკა აკობია 

1   გიგაური მარიამ – "კიბერუსაფრთხოების როლი 

საერთაშორისო ურთიერთობებში - კიბერუსაფრთხოების 

გავლენა ნატოს დღის წესრიგის ტრანსფორმაციაზე"–ეკა აკობია 

2   დალაქიშვილი მარიამ- კოლექტიური მეხსიერების როლი 

პატარა ქვეყნების კონფლიქტების მოგვარებაში-თორნიკე 

თურმანიძე 

3  ლალიაშვილი ქეთევან – ახალი სახელმწიფოების წარმოშობა 

საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, 

კოსოვოს პრეცედენტისა და აფხაზეთი-სამხრეთ ოსეთის 

დამოუკიდებლობის დეკლარაციების შედარებითი ანალიზი –ნიკა 

სამხარაძე 

4  ჩიტალაძე ანა–რეგიონული უსაფრთხოება შავი ზღვის აუზში- 

გამოწვევები და შესაძლებლობები–ეკა აკობია 

5  ცხომელიძე ელენე–"ევროკავშირის აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვაში - 

შედარებითი ანალიზი" – ნიკა სამხარაძე 

 

24.02.2018 

11:00 

 

IV  კორპუსი 
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6  წიკლაური მანანა–საფრანგეთ-ნატოს ურთიერთობების 

სპეციფიკა-რეინტეგრაციის  მიზეზები–ზურაბ დავითაშვილი 

7  ხაჩიძე მარიამი–"ეკონომიკური დიპლომატიის ეფექტიანობა 

ავტორიტარული რეჟიმის ქვეყნებში"–ეკა აკობია    ლევან 

ნატროშვილი 

8   ხუბულავა მარიამ–თურქეთ-ისრეალის პოლიტიკურ-

ეკონომიკური ურთიერთობები ღაზის ფლოტილიის 

ინციდენტამდე და ინციდენტის შემდეგ.–თორნიკე თურმანიძე 

 

4. ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები – 

ზურაბ დავითაშვილი 

1-  რევიშვილი გიორგი-გამარჯვების ტრავმა და ქართული 

ნაციონალიზმი 90-იან წლებში-ირაკლი ჩხაიძე 

 

 

23.02.2018 

11:00 
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5. 

 

მასობრივი კომუნიკაციის და 

მედიის კვლევები –  

მანანა შამილიშვილი 

მარი წერეთელი 

1.ბაქანიძე ანი -,,აფხაზეთის პრესა   80-90-წლების წლების 

საზოგადოებრივ- პოლიტიკური მოვლენების კონტექსტში  

(,,საბჭოთა  აფხაზეთი“)“- ხელმძღვანელი  მარი წერეთელი 

2.კაკუბავა თამარ-,,სოციალური მედია როგორც მარკეტინგული 

იარაღი ბრენდის ცნობადობისთვის“  (ხელმძღვანელი  მარი  

წერეთელი) 

3.სრესელი ლიზი-,,საარჩევნო რეკლამების ფრეიმინგი ქართულ 

მედიაში (2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნები“ )  - 

ხელმძღვანელი    მარიამ გერსამია. 

 

20.02.2018 

11:00 

 

VI კორპუსი 
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6. 

 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

–  

გიორგი გოგსაძე 

1.გაფრინდაშვილი დავით –    ქვემო ქართლის რესურსული 

პოტენციალის გამოყენების და სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების გეოგრაფიული ასპექტები". – ნინო პავლიაშვილი. 

2.დალაქიშვილი გიგა -  თანამედროვე გეოეკონომიკური 

პარადიგმა გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში 

(საქართველოს მაგალითი) -გიორგი კვინიკაძე 

 

 

21.02.2018 

12:00 
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7. ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი) –  

ფიქრია ასანიშვილი 

1.ძიძიგური ქრისტინე –   შავი ზღვის უსაფრთხოების პრობლემები 

ყირიმის ანექსიის შემდეგ – ფიქრია ასანიშვილი 
 

21.02.2018 

12:00 

 

IV კორპუსი 
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8.  

 

ორგანიზაციის განვითარება 

და კონსულტირება – 

ნოდარ ბელაქანია 

1.იარაჯული მარიამი–  "სასწავლო ორგანიზაციის თვისებრივი 

ანალიზი თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე".– 

ნოდარ ბელქანია 

2.ფშაველაშვილი ქეთი –   მართვის სტილი და ორგანიზაციის 

კულტურა მცირე და საშუალო სიდიდის ორგანიზაციებში – ნოდარ 

 

20.02.2018 

17:00 
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ბელქანია 

 

9. სოციალური მუშაობა –  

ლაური ლეპიკი 

1.ხვედელიძე რევაზი -   "თსუ სოციალური პროგრამების 

კურსდამთავრებულთა ძირითადი გამოწვვებისოციალური 

მომსახურების სააგენტოში"; ხელმძღვანელი თამარ მახარაძე 

 

21.02.2018 

11:00 
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