
 

 

 

2018-2019  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 

სამაგისტრო ნაშრომების სათაურები და ხელმძღვანელები: 

 

 

N 

 

მაგისტრანტის  

გვარი სახელი 

 

 

სამაგისტრო თემის დასახელება 

 

სამაგისტრო თემის 

ხელმძღვანელი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

1 ავალიშვილი ირაკლი 
პარტიული სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოში (2003-2018): თვისებრივი 

კვლევა 

 

ასოცირებული პროფესორი 

ზვიად აბაშიძე 

2 ბარდაძე სოფიკო 

ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების საკითხი თურქეთში მცხოვრები ქართველების 

მაგალითზე 

 

ასისტენტ პროდფესორი 

თამარ ქარაია 

3 ბიბილაშვილი ბადრი 
ანტიდასავლური განწყობები საქართველოში 
 

პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

4 კაკაშვილი ლაშა 
ბირთვული იარაღი როგორც მშვიდობის გარანტი 

 
პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე 

5 კასრაძე ნანა 
რუსეთი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში 

 
პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

6 კობალაძე ზურიკო ქართული მართლმადიდებლური ნაციონალიზმი (ილია მეორის ეპისტოლეების მიხედვით) 
პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

7 ლაღაძე მარიამი 

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხი საქართველოში: გამოწვევები და 

საფრთხეების ანალიზი 

 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

8 ლობჯანიძე გოგა პოლიტიკური პერსონიფიცირების გავლენა, ელექტორატის საარჩევნო ქცევის პროცესზე 
პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

9 მელაძე თამარ 
მიგრანტების პრობლემები საქართველოში და სახელმწიფოს პოლიტიკა 2013 წლიდან 2019 

წლამდე 
 

ასოცირებული პროფესორი სალომე 

დუნდუა 

10 მოდებაძე გვანცა რუსული ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ: სეპარატიზმის მხარდაჭერა 
პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 



 

 

 

11 რაზმაძე თამარი 
საქართველოში არსებული საარჩევნო კორუფცია-შედარებითი ანალიზი 
 

პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე 

12 სადუნიშვილი აკაკი ანტიმიგრანტული განწყობა და მისი გავლენა ქვეყნის მიგრაციულ პოლიტიკაზე 
პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

13 ქაფიანიძე გიორგი 

თბილისის მერის არჩევნები: 2010, 2014 და 2017 წლების არჩევნებში გამარჯვებული 

კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების თვისებრივი ანალიზი 

 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

14 ჩხვიმიანი ხატია 
საბჭოთა კოლექტიური მეხსიერების ზეგავლენა პრორუსულ დამოკიდებულბებსა და 

განწყობებზე ახალგაზრდებში 

 

ასისტენტ პროფესორი თამარ ქარაია 

15 ჭოლაძე ჯენი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ეთიკური  ასპექტები 
 

ასისტენტ პროფესორი თამარ ქარაია 

16 ხვედელიძე ლანა 
შიდა პარტიული დემოკრატიის კვლევა ქართულ პარტიებში 

 
პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

17 ჯიქია ანრი 
მასმედიის როლი ლიდერის ფორმირების პროცესში 
 

დოქტორანტი ირინე ჭუმბურიძე 

 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 

 

1 ბარამიძე ირაკლი 

ქართული ენის სწავლების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულებების განმაპირობებელი 

ფაქტორები კომპაქტურად მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებში 

Positive attitudes towards the teaching of Georgian language in the ethnic minorities living in 

compact settled areas 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

2 
დავითაშვილი 

თორნიკე 
მცირე მთავრობის კონცეფცია ქართულ რეალობაში/მოლოდინები და შედეგები 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

3 თოიძე თამთა 

სოციალური მომსახურების სააგენტო - ფულადი სოციალური დახმარების სახელმწიფო 

პროგრამის შეფასება 

Agency of Social Service _ Assessment of State Social Assistance Program 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

4 მამფორია გურამ 

საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლებისა და საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფ პირთა 

ინტეგრაციის პოლიტიკის შეფასება 

The evaluation of Georgian integration policy of asylum seekers and refugee and humanitarian 

status holders" 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 



 

 

 

5 მაღედანი თინათინ 

ნარჩენების მართვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები 

Waste management in Georgia: achievements and challenges 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

6 მელაშვილი თეონა 
შრომითი კმაყოფილება საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორში 

Labour satisfaction in public and private sectors in Georgia 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

7 
ნიკოლაშვილი 

მარიამი 

საგანგებო სიტუაციების დროს შსს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის 

ცენტრის მიერ (112) შეტყობინებათა მიღების მენეჯმენტის შეფასება 

Evaluation of processing of the reports by the MOIA Emergency Response Center during the 

emergencies 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

8 სანაია ნატო 

იმიგრაციიდან მოქალაქეობამდე: მოქალაქეობის ხელმისაწვდომობა და მისი გავლენა 

იმიგრანტების ინტეგრაციაზე 

From immigration to citizenship: access to citizenship and its impact on immigrant integration 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

9 
ქარუმაშვილი 

კლეოპატრა 

სახელმწიფო პროგრამები ახალგაზრდა ლაზების, ფერეიდნელების, გურჯებისა და 

ინგილოების თვითმყოფადობის შენარჩუნებისთვის 

State Programmes for the maintenance of ethnic originality of young Laz,Fereydnian 

Georgıans,Chveneburebi(Ethnical Georgıans living in Turkey and İngilis(Ethnical Georgians living 

in Azerbaijan). 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

10 ქენქაძე ნიკოლოზ 

სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა "უბილეთო მგზავრის" პრობლემაზე: 

სოციალური დახმარების სისტემა საქართველოში 

The social and economic factors influencing "free-rider" problem: the case of social assistance in 

Georgia 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

11 ხეთაგური ელენე 

რელიგიურ საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პროგრამების ეფექტურობის შეფასება 

Evaluation of efficiency of programs of State Agency for Religious Issues 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

12 ხეცურიანი ვაჟა 

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების 

პროცესში - შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების ანალიზი: 2016-2019 წლები 

Citizen Participation in the Implementation Process of Local Self-Government - Analysis of 
Municipalities of Shida Kartli: 2016-2019 years 

 

ასოცირებული პროფესორი ნანა 

მაჭარაშვილი 

13 ხიდეშელი გიორგი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევითი საქმიანობის გავლენა პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე 



 

 

 

ტურისტული ბიზნეს სექტორის ფუნქციონირებაზე 

The effect of the research work of Georgian national tourism administration on the functioning of 

the tourism business sector 

 

 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

 

1 გოგებაშვილი მაკა სატელევიზიო პროგრამა ,,თეატრალი“ 
ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

კაჭარავა. 

2 დავითაძე ინდირა სატელევიზიო  შემეცნებით-გასართობი  გადაცემის  ,,კომპოზიცია“ 
ასოცირებული პროფესორი ნინო 

ჭალაგანიძე 

3 ზარიძე ნინო სატელევიზიო  შემეცნებითი პროექტი  ,,კულტუროსკოპი“ 
ასოცირებული პროფესორი ნინო 

ჭალაგანიძე 

4 
მძინარაშვილი 

ბონდო 
სატელევიზიო ანალიტიკური გადაცემის ,,ათვლის წერტილი“ პროექტი 

ასოცირებული პროფესორი ნინო 

ჭალაგანიძე 

5 სალუქვაძე ფატი სატელევიზიო პროგრამა ,,თეატრალი“ 
ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

კაჭარავა. 

6 სამხარაძე ხატია 
პოლიტიკური ახალი ამბების მედიაეფექტები და ფრეიმები 

 
პროფესორი მარიამ გერსამია 

7 ხატიაშვილი სალომე ყალბი ახალი ამბების  ეფექტი სოციალურ მედიაში 
ასოცირებული პროფესორი ნათია 

კუპრაშვილი 

 

მასობრივი კომუნიკაციის  და მედიის კვლევები 

 

1 გობეჯიშვილი ნანა მემარცხენეობის    ასახვის   სპეციფიკა ქართულ ონლაინმედიაში 
ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 

2 გორგოძე ქეთი 

კიბერუსაფრთხოების საკითხების მედიაში   წარმოჩენის სპეციფიკა -ქართული 

ტრადიციული   და ონლაინმედიის   შედარებითი ანალიზის საფუძველზე“ 

 

ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 

3 
დვალიშვილი 

გიორგი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიები საქართველოში (საბანკო სექტორის 

ანალიზი) 

 

პროფესორი არიამ გერსამია 

4 ივანიძე სოფიო რუსეთის ფაქტორი  საქართველოს  რეგიონულ კონფლიქტებში (1918 წლის გამოცემათა ასოცირებული პროფესორი მარი 



 

 

 

მიხედვით) 

 

წერეთელი 

5 კობიაშვილი ბადრი პოპმუსიკის  კულტურული და იდეური ღირებულებების რეცეფცია    ქართულ   მედიაში 
ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 

6 
კუპრეიშვილი 

თამაზი 
ულტრანაციონალისტური  ჯგუფების   გავლენა ქართული ონლაინმედიის  დღის წესრიგზე 

ასოცირებული პროფესორი ნათია 

კუპრაშვილი 

7 მამისეიშვილი დეა საგანგებო სიტუაციების  გაშუქების სტანდარტი ქართულ მედიაში 
ასოცირებული პროფესორი ნათია 

კუპრაშვილი 
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განვითარებაში“ 

 

პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

7 კაჭახიძე ნუცი 
"კრეატიულობის მნიშვნელობა მცირე ზომის ორგანიზაციებში" 

 
პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

8 კვარჭაია მარინე 

საჯარო სამსახურის ორგანიზაციული სტრუქტურის ანალიზი - არსებული მდგომარეობა, 

გამოწვევები და შესაძლებლობები 

 

პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

9 კუსიანი სალომე 

"მილენიალების გამოწვევები სამუშაო ადგილზე საჯარო, კერძო და საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებში" 

 

პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

10 მამადაშვილი თამარ 
"ქოუჩინგის როლი პიონერული ფაზის არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებაში" 

 
პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

11 მორჩილაძე ანა 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური და კონფლიქტები სხვადასხვა ტიპის 

ორგანიზაციებში 

 

პროფესორი რევაზ ჯორბენაძე 

12 ოქიტაშვილი მარიამ 

"კონფლიქტის მართვის სტილი და შრომითი კმაყოფილება მცირე და საშუალო ზომის 

ორგანიზაციებში" 

 

პროფესორი რევაზ ჯორბენაძე 

13 სხირტლაძე ბექა 
ინტერპერსონალური კომუნიკაციის დეფიციტი და კონფლიქტები ორგანიზაციაში 

 
პროფესორი  - რევაზ ჯორბენაძე 

14 ტყემალაძე მარიტა 
„მართვის სტილი და კულტურა პიონერულ ფაზაში მყოფ ორგანიზაციებში“ 

 
პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

15 ფიფია ზვიადი 
„ფერწერა, როგორც ინტერპერსონალური კომუნიკაცია" 

 
პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

16 ქობულაძე ლანა 
„ორგანიზაციაში სამუშაო პირობების ზეგავლენა დასაქმებულთა მოტივაციაზე. საჯარო და 

არასამთავრობო სექტორში მომუშავე სოციალურ მუშაკთა პირობებისა და მოტივაციის 
პროფესორი ნოდარ ბელქანია 



 

 

 

შედარებითი ანალიზი“ 

 

17 ქუშაშვილი სალომე 

"უწყვეტი სასწავლო პროგრამები თანამშრომელთათვის და მათი როლი ორგანიზაციის 

განვითარებაში". სალომე ქუშაშვილი 

 

პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

18 ჩილინგარაშვილი მაკა 

" უკუკავშირის ფორმები ორგანიზაციაში და შესრულებული სამუშაოს შეფასება 

თანამშრომელთა მიერ" 

 

პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

19 ჭანტურია გიგა 
,,გაყიდვების მენეჯერების შრომითი კმაყოფილება მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციებში“ 

 
პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

20 ჭელიძე ანა 
„ლიდერობის სტილის გავლენა ორგანიზაციულ კულტურაზე“ 

 
პროფესორი ნოდარ ბელქანია 

21 ჭანტურია გიორგი 

განათლების საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების 

შემაფერხებელი ფაქტორები 

 

ასოცირებული პროფესორი - 

თეონა მატარაძე 

 


