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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანის ბრძანება

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019–2020 სასწავლო 
წელს მაგისტრატურაში სპეციალობის  მისაღები   საგამოცდო/გასაუბრებისა  და  

საპრეტენზიო  კომისიის  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს  2019–2020 სასწავლო  წელს  ფაკულტეტის სამაგისტრო  
პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო  კომისიის თავმჯდომარედ  -  ასოცირებული 
პროფესორი ვალერიან მელიქიძე

2. დამტკიცდეს  2019–2020  სასწავლო  წელს  ფაკულტეტის  სამაგისტრო  
პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ  
პროფესორი  რევაზ ჯორბენაძე

3. დამტკიცდეს  2019–2020  სასწავლო  წელს სამაგისტრო  პროგრამებზე  
სპეციალობის  მისაღები   საგამოცდო/გასაუბრების  და  საპრეტენზიო  კომისიების  
შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით:

                     

N პროგრამის 
დასახელება

ხელმძღვანელი კომისიის შემადგენლობა
/ გამოცდა –
გასაუბრება /

საპრეტენზიო
კომისია

1. ზურაბ დავითაშვილი 
- პროფესორი

1. ზურაბ  დავითაშვილი  – 
პროფესორი
(თავმჯდომარე)

1. ფიქრია 
ასანიშვილი – 



ნაციონალიზმისა და 
ეთნიკურობის 
კვლევები

2. დავით  მაცაბერიძე – 
ასისტენტ პროფესორი
3. ირაკლი ჩხაიძე – 
ასისტენტ პროფესორი

ასოცირებული 
პროფესორი

2.  დიპლომატია და 
საერთაშორისო 
პოლიტიკა 

 
თორნიკე თურმანიძე 
–  ასოცირებული   
 პროფესორი

1. თორნიკე თურმანიძე  – 
ასოცირებული პროფესორი 
(თავმჯდომარე)
2. სოფიო პეტრიაშვილი – 
ასოცირებული პროფესორი
3. ფიქრია ასანიშვილი –
ასოცირებული პროფესორი 
(მდივანი)
4. ეკა აკობია.– 
ასოცირებული პროფესორი

1. ზურაბ  
დავითაშვილი - 
პროფესორი
2. ნიკოლოზ სამხარაძე 
-ასისტენტ 
პროფესორი

3. საზოგადოებრივი 
გეოგრაფია

გიორგი გოგსაძე-
პროფესორი

1.  ნინო პავლიაშვილი   – 
ასოცირებული პროფესორი 
(თავმჯდომარე)
2. დავით სიჭინავა – 
ასისტენტ პროფესორი
3. გიორგი კვინიკაძე– 
ასოცირებული პროფესორი

1. გიორგი გოგსაძე-
პროფესორი

4. მასობრივი 
კომუნიკაციის და 
მედიის კვლევები

მარი წერეთელი–
ასოცირებული 
პროფესორი

მანანა 
შამილიშვილი– 
ასოცირებული 
პროფესორი

1. მარი წერეთელი  – 
ასოცირებული პროფესორი 
(თავმჯდომარე)
2. მანანა შამილიშვილი – 
ასოცირებული პროფესორი
3. ხათუნა მაისაშვილი –
ასოცირებული პროფესორი 
(მდივანი)
4. ხათუნა კაჭარავა-
ასოცირებული პროფესორი

1. ნინო ჭალაგანიძე – 
ასოცირებული 
პროფესორი
2 მაია ტორაძე –  
ასოცირებული 
პროფესორი

5. მედია და ახალი 
ტექნოლოგიები

ნანული ტალახაძე - 
ასოცირებული 
პროფესორი

რევაზ ჭიჭინაძე - 
ასოცირებული 
პროფესორი

1. რევაზ ჭიჭინაძე    -  
ასოცირებული პროფესორი
(თავმჯდომარე)
2. ნინო ჭალაგანიძე   -  
ასოცირებული პროფესორი 
3. ნანა ტალახაძე - 
ასოცირებული პროფესორი 
(მდივანი)
მაია ტორაძე –  
ასოცირებული პროფესორი

1. ნათია 
კუპრაშვილი  -  
ასოცირებული  
პროფესორი.
2. ხათუნა კაჭარავა - 
ასოცირებული  
პროფესორი.



6. სოციოლოგია იაგო კაჭკაჭიშვილი – 
პროფესორი

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი  – 
პროფესორი
(თავმჯდომარე)
2. შორენა თურქიაშვილი –
ასისტენტ პროფესორი 
(მდივანი)
3. კახა ქეცბაია –  
ასოცირებული პროფესორი
4. ამირან ბერძენიშვილი –
პროფესორი

1. მარინა ბურძენიძე 
– ასოცირებული 
პროფესორი

7. სოციალური მუშაობა ნინო შატბერაშვილი 
– ასოცირებული 
პროფესორი

1. თამარ მახარაძე  –  
ასოცირებული პროფესორი 
(თავმჯდომარე)
2. სალომე ნამიჭეიშვილი – 
ასოცირებული პროფესორი
3. ნინო შატბერაშვილი   –
ასოცირებული პროფესორი 
(მდივანი)

1. ნელი აკობია  – 
მოწვეული 
პედაგოგი

8. კულტურის და  
მედიის სოციოლოგია                                  

ლია წულაძე –
ასოცირებული 
პროფესორი

ამირან 
ბერძენიშვილი-
პროფესორი

1. .ფლორა ესებუა  – 
მოწვეული პედაგოგი 
(თავმჯდომარე)
2. ამირან ბერძენიშვილი– 
პროფესორი
3. მარინა ბურძენიძე – 
ასოცირებული პროფესორი
(მდივანი)

1. ქეთევან 
ხუციშვილი – 
პროფესორი 

9. პოლიტიკის 
მეცნიერება

მალხაზ მაცაბერიძე – 
პროფესორი

1. სალომე დუნდუა  
(თავმჯდომარე) – 
ასოცირებული პროფესორი
2. ავთანდილ ტუკვაძე - 
ასოცირებული პროფესორი
3. ზვიად აბაშიძე – 
ასოცირებული პროფესორი 
4.ლიკა თეთრაძე - 
მოწვეული პედაგოგი

1. თამარ ქარაია -
ასოცირებული 
პროფესორი



10. სახელმწიფო მართვა 
და საჯარო პოლიტიკა

ნანა მაჭარაშვილი –
ასოცირებული 
პროფესორი

1 თამარ ქარაია. 
– ასისტენტ პროფესორი 
(თავმჯდომარე)
2. ვლადიმერ ნაფეტვარიძე 
– მოწვეული  პედაგოგი
3. ალექსანდრე  კუხიანიძე – 
პროფესორი
4. ნანი მაჭარაშვილი –  
ასოცირებული პროფესორი
(მდივანი)

1. ზვიად აბაშიძე–
ასოცირებული 
პროფესორი

11. კონფლიქტების 
ანალიზი და მართვა

გუგული მაღრაძე-
პროფესორი; 

რევაზ ჯორბენაძე - 
პროფესორი 

1. გუგული მაღრაძე –  
პროფესორი
(თავმჯდომარე) 
2. რევაზ ჯორბენაძე– 
პროფესორი 
3. ზურაბ აბაშიძე – 
ასოცირებული პროფესორი
4. დარეჯან აფციაური-  
მოწვეული 
პედაგოგი(მდივანი) 

1.ვახტანგ მაისაია–
მოწვეული 
პედაგოგი

12. გენდერის კვლევა თეონა მატარაძე - 
ასოცირებული 
პროფესორი

1. თეონა მატარაძე - 
ასოცირებული პროფესორი- 
(თავმჯდომარე)
2. ნარგიზა არჯევანიძე–  
მოწვეული პედაგოგი
3. ქეთევან  ჩხეიძე –
მოწვეული 
პადაგოგი(მდივანი) 

1. . სალომე 
ცოფურაშვილი – –
მოწვეული 
პედაგოგი

13. ევრაზიისა და 
კავკასიის კვლევები 
/ინგლისურენოვანი/

ფიქრია ასანიშვილი-
ასოცირებული 
პროფესორი

1. ფიქრია ასანიშვილი 
(თავმჯდომარე) – 
ასოცირებული პროფესორი
2. თორნიკე თურმანიძე – 
ასოცირებული პროფესორი
3. სოფიო პეტრიაშვილი – 
ასოცირებული
პროფესორი -(მდივანი)

1. დავით  
მაცაბერიძე– 
ასისტენტ 
პროფესორი

14. დემოგრაფია და 
მოსახლეობის 
გეოგრაფია

ვაჟა ლორთქიფანიძე– 
პროფესორი

ანზორ სახვაძე

1. ვაჟა ლორთქიფანიძე –
პროფესორი
(თავმჯდომარე) 
2. ანზორ სახვაძე– 
ასოცირებული პროფესორი 
(მდივანი)

1.თამარ 
შინჯიაშვილი – 
მოწვეული 
პედაგოგი



3. გიორგი  გოგსაძე – 
პროფესორი
4. თამარ  იაშვილი – 
მოწვეული პედაგოგი

15. ორგანიზაციის 
განვითარება და 
კონსულტირება

ნოდარ ბელქანია -
პროფესორი 

1.ნოდარ ბელქანია - 
პროფესორი 
(თავმჯდომარე)
2.ამირან ბერძენიშვილი - 
პროფესორი
3.რევაზ ჯორბენაძე - 
პროფესორი (მდივანი)

1. დალი 
ოსეფაშვილი -
2.ნოდარ 
სარჯველაძე - 
მოწვეული 
პედაგოგი

16. ევროპული   
ინტეგრაცია და 
შრომითი 
ურთიერთობები 

იაგო კაჭკაჭიშვილი–
პროფესორი

მარინა კვაჭაძე –
პროფესორი

კახა შენგელია –
პროფესორი

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების 
მიიღება და მისაღები გამოცდები ტარდება 
ქართულ–ამერიკულ უნივერსიტეტში (გაუ)



თამარ დოლბაია

დეკანი
ადმინისტრაცია


