
 

 

 

2019-2020  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 

სამაგისტრო ნაშრომების სათაურები და ხელმძღვანელები: 
 

 

N 

 

მაგისტრანტის  

გვარი სახელი 

 

სამაგისტრო თემის დასახელება 

 

სამაგისტრო თემის 

ხელმძღვანელი 

  

პოლიტიკის მეცნიერება – 17 

 

1 ბარბაქაძე ნინო საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ხედვები კონფლიქტების ხედვები 

კონფლიქტების მოგვარების საკითხში: აფხაზეთის კონფლიქტი 

პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორი გიორგი მელიქიძე 

2 გელაშვილი სერგო პოსტსაბჭოთა სისტემაში სახელმწიფოზე დამოკიდებულების გამომწვევი 

მიზეზების თვისებრივი ანალიზი: საქართველოს მაგალითი 

პროფესორი კორნელი კაკაჩია 

3 კაპანაძე ამირან საქართველოს სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და კერძო საკუთრების 

ურთიერთობის პრობლემა (2003-2012) 

ასისტენტ პროფესორი თამარ 

ქარაია 

4 გულიაშვილი 

მარიამ 

მემარცხენე დისკურსი საქართველოში: აქტივიზმიდან ორგანიზებამდე პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე  

5 იმერლიშვილი 

ხატია 

წინასაარჩევნო სტრატეგიები საქართველოში ასოცირებული პროფესორი 

სალომე დუნდუა 

6 ღურწკაია გურანდა სახელმწიფო პოლიტიკა აფხაზეთის რეგიონიდან დევნილთა მიმართ (2012-2020) პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე  

7 ლომთაძე ნინო ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია თანამედროვე 

საქართველოში (ქვემო ქართლის მაგალითზე) 

პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე  

8 მაღრაძე გიორგი რუსეთის რბილი ძალის გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ სტაბილურობაზე ასოცირებული პროფესორი 

სალომე დუნდუა 

9 მელიქიძე 

ალექსანდრე 

რუსეთის ალიანსები პოსტსაბჭოთა სივრცეში პროფესორი ალხაზ მაცაბერიძე 

10 მიჩილაშვილი ლიკა ადგილობრივი ხელისუფლება და მოქალაქეთა თანამონაწილეობა პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორი გიორგი მელიქიძე 

11 ნადირაშვილი 

მარიამ 

პოლიტიკური რიტორიკა რუსეთთან მიმართებაში: 2012-2020 წლების ქართული 

გამოცდილების ანალიზი 

პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორი გიორგი მელიქიძე 

12 ნარსია შოთა შერეული საარჩევნო სისტემის გავლენა პარტიული სისტემის განვითარებაზე 

პოსტსაბჭოთა საქართველოში 

ასოცირებული პროფესორი 

სალომე დუნდუა 



 

 

 

13 სარალიძე მარიამ ოპოზიციური ახალგაზრდული მოძრაობები და მათი როლი ხელისუფლების 

ცვლილების პროცესში 

პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორი გიორგი მელიქიძე 

14 სულავა მარიამ პოლიტიკური პოლარიზაციის გამოწვევა 2016 წლის საკონსტიტუციო 

ცვლილებების შემდგომ პერიოდში 

პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორი გიორგი მელიქიძე 

15 ტოხიშვილი მაკა რუსული რბილი ძალის ეკონომიკური ასპექტები თანამედროვე საქართველოში პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

16 ჭიოტაშვილი ანა საპრეზიდენტო ინსტიტუტის ტრანსფორმაცია საქართველოში (2004-2018 წლები) პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

17 გენელიძე მიხეილი რაიონებში მოსახლეობის ჩართულობა საჯარო პროექტების დაგეგმვის პროცესში 

ბაღდათის რაიონის 2018-19 წლების მაგალითზე 

პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორი გიორგი მელიქიძე 
  

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა – 14 

 
1 ბერიაშვილი 

თათია 

რუსთავის ეკონომიკური განვითარების ჩავარდნები საბჭოთა კავშირის კოლაფსის 

შემდეგ.  

ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 
2 გოგოჭური 

მარიამი 

,ქალი და კაცი ლიდერების შესაძლებლობები ქართულ საჯარო 

ადმინისტრირებაში.  

ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 
3 დავითაშვილი 

თორნიკე 

“მბრუნავი კარი”, როგორც ელიტური კორუფციის წყარო.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი.ფილოსოფიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი ალექსანდრე 

კუხიანიძე 
4 ელისაშვილი 

სალომე 

არასამთავრობო სექტორის როლი პოლიტიკის დღის წესრიგის ფორმირების 

პროცესზე.  

ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 

5 თოდუა თამარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ინფორმირების კამპანიების გავლენა 

მოქალაქეთა ჩართულობაზე.  

სოციალურ მეც.დოქ. ალექსანდრე 

სვანიშვილი 

6 იორდანიშვილი 

ალექსანდრე 

უწყებათაშორისი კოორდინაცია საქართველოში.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 
7 ლილუაშვილი 

ნათია 

- სამოქალაქო აქტივიზმის წარმატების შესაძლებლობები საქართველოში.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 
8 მაჭარაძე ნინო საქართველოში სამინისტროების ოპტიმიზაციის შედეგები.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 
9 სარალიძე გიორგი დეცენტრალიზაცია და საჯარო სერვისების მიწოდება საქართველოში.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 



 

 

 

10 შაუთიძე ვერონიკა სსიპ სასწავლო ცენტრების გავლენა საჯარო მოხელეთა პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობაზე (იუსტიციის სასწავლო ცენტრის და ნატოს სასწავლო 

ცენტრის მაგალითზე).  

ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 

11 შუბითიძე გიგა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის შეფასება - ხარვეზები ხარისხის მართვაში.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 
12 ჩქარეული სოფიო საპარლამენტო ეთიკა და რეგულირების მექანიზმები.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 

13 ჯობავა დავით საქართველოს საჯარო სექტორიდან კადრების გადინების მთავარი მიზეზი.  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. 

14 ჯოჯუა ბაჩანა საგანგებო სიტუაციების მართვის პოლიტიკა. -  ასოცირებული პროფესორი  ნანა 

მაჭარაშვილი. პროფესორი 

ალექსანდრე კუხიანიძე. 

  

მასობრივი კომუნიკაციის  და მედიის კვლევები  – 13 

 
1 დევიძე გვანცა ,,მითი-იდილიები და მითი-კოშმარები კორონავირუსის შესახებ სოციალურ ქსელ 

ფეისბუქში 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 

2 დევიძე რომანი ,,ფემიციდის    პრობლემა  საქართველოში    და    მისი  მედიაგაშუქების   

სპეციფიკა“    

ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 
3 დვალი მარიკა საარჩევნო სარეკლამო რგოლების რიტორიკული ანალიზი ასოცირებული პროფესორი მაია 

ტორაძე 
4 ერისთავი თამაზ ,,ფეისბუკი“ როგორც  სპეციფიკური   მედიაპლატფორმა სპორტული თემების 

გასაშუქებლად( 

ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 
5 კალანდაძე ნანა ,, მედიაკრიტიკა" როგორც მედიის კულტურული და ნორმატიული კრიტიკის 

პლატფორმა” 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 
6 კალანდაძე 

ქეთევან 

"იუთუბი როგორც მედიაპლატფორმა და ქართველი იუთუბერები: სპეციფიკა, 

გამოწვევები და შემოქმედებითი სტრატეგიები"- 

ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 

7 კაცაძე თამარი "ქართველ პოლიტიკოსთა მინი-ბლოგები, როგორც ამომრჩეველთან უკუკავშირის 

ეფექტური გზა" 

ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 
8 მაზიაშვილი 

ნინო 

"კონკურსი, როგორც კიჩი - "ევროვიზიის" პოლიტიკური, შემოქმედებითი და 

მედიაასპექტები" 

ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 
9 ნოდია ანა აზარტული თამაშების რეკლამის გავლენები (პოტენციურ) მომხმარებელზე ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 



 

 

 

მაისაშვილი 
10 სიბაშვილი ნათია ამერიკის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის იმიჯი ქართულ მედიაში( პროფესორი მარიამ გერსამია 
11 ქარჩავა მარიამ "სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების ტელემაუწყებლების დღის წესრიგი 

პოლიტიკურ საკითხებში" 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 

12 ყიფიანი ივანე -საერთაშორისო სპორტული ფორუმების როლი ქვეყნის იმიჯის ფორმირებაში ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 

13 ქებაძე მარიამ საზოგადოებასთან ურთიერთობა: ინფორმირებულობის მნიშვნელობა კრიზისის 

მენეჯმენტის დროს 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 
  

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია –  3 

 
1 გოცაძე გენრიეტა მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის დინამიკა და 

თვითშენახვითი ქცევა,როგორც მისი განმსაზღვრელი ერთერთი ფაქტორი 

ასოცირებული პროფესორი ანზორ 

სახვაძე 
2 თელია ნათია ემიგრაცია პოსტსაბჭოთა საქართველოდან და მისი როლი მოსახლეობის 

კვლავწარმოების პროცესში 

პროფესორი ვაჟა ლორთქიფანიძე 

3 ნაჭყებია თორნიკე შობადობის სტატისტიკა საქართველოში 20-21 საუკუნეში პროფესორი ვაჟა ლორთქიფანიძე 

  

საზოგადოებრივი გეოგრაფია – 14 

 

1 გელაშვილი თამარ ტურიზმის განვითარების თავისებურებები და გამოწვევები ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში 

პროფესორი  იოსებ სალუქვაძე 

 
2 დეისაძე ნანა ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიული გაფართოება და მისი გავლენა 

ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე 

 

პროფესორი  იოსებ სალუქვაძე 
3 ლემონჯავა ხატია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი პოპულარული გეოპოლიტიკის 

პრიზმაში.  

ასისტენტ პროფესორი.  

დავით სიჭინავა. 
4 მამაგულაშვილი 

მარიამ 

ქართულ-ოსური კონფლიქტი კოლექტიურ მეხსიერებაში 

 

პროფესორი  გიორგი გოგსაძე 

5 მელანაშვილი გვანცა ღვინის ტურიზმის განვითარება კახეთის რეგიონში: შესაძლებლობები და 

გამოწვევები. 

ასოცირებული პროფესორი 

ია იაშვილი 

6 მირზაშვილი ნათია  ქალაქების ჭკვიანი ტრანსფორმაცია პოლიტიკურ და გეოგრაფიულ სპექტრში 

 

ასისტენტ პროფესორი  

დავით სიჭინავა. 



 

 

 

7 მიქატაძე ანნა შრომითი მიგრაცია და ფულადი გზავნილების გეოგრაფია (საქართველოს 

მაგალითი). 

ასოცირებული პროფესორი 

გიორგი კვინიკაძე 

8 მკერვალიშვილი 

მარიამ 

ინფექციური ეპიდემიების გეოგრაფიული ასპექტები და მათი გავლენა 

ტურიზმის ინდუსტრიაზე 

ასოცირებული პროფესორი 

ნინო პავლიაშვილი 
9 ნადირაძე დავით საქართველო: პოპულარული გეოპოლიტიკა და ოკუპაციის, საზღვრებისა და 

მავთულხლართების რეპრეზენტაცია.  .  

ასისტენტ პროფესორი 

დავით სიჭინავა. 

10 ონიანი ვიტალი თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ტურიზმის 

ინდუსტრიაში  

ისტორიის აკად. დოქტორი ნიკო 

კვარაცხელია 

11 სიხარულიძე ნინო ტურიზმის სექტორის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებით უზრუნველყოფის 

გეოგრაფიული თავისებურებები (ქ. ბათუმის მაგალითზე).  

ასოცირებული პროფესორი 

ია იაშვილი 
12 ჭანტურია ჯანო მწვანე ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში.. ისტორიის აკად. დოქტორი ნიკო 

კვარაცხელია 
13 ხიზანიშვილი 

მარიამი 

რელიგიური ტურიზმი საქართველოში: შესაძლებლობები რეგიონული 

განვითარებისთვის. 

ასოცირებული პროფესორი 

ია იაშვილი 
14 ხრიკული ივანე  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული სტრუქტურა და 

გეოგრაფიული განვითარების კანონზომიერებები.  

ასოცირებული პროფესორი 

ია იაშვილი 

  
 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) –  2 

 
1 ოგბაიძე ელენე პოსტ სოციალისტური ტრანზიციის გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში.  ასოცირებული პროფესორი  ფიქრია 

ასანიშვილი 

2 ჩალიშქან ორჩუნ საზღვაო უსაფრთხოება და ძალთა ბალანსის ცვლილება შავ ზღვაზე.  ასოცირებული პროფესორი  ფიქრია 

ასანიშვილი 

ასისტენტ პროფესორი დავით 

მაცაბერიძე. 
  

გენდერის კვლევა – 1 

 

1 ახალაია-კუჭუხიძე 

ხატია   

სექსუალური განათლების საჭიროების ანალიზი მოზარდებში ასოცირებული პროფესორი თენგიზ 

ვერულავა 

  

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა –12 

 



 

 

 

1 ახვლედიანი დაჩი „მტრის ხატის დაძლევაში პირისპირი კომუნიკაციების როლი(ქართველი და აფხაზი 

ახალგაზრდების შეხვედრების მაგალითზე)" 

პროფესორი გუგული მაღრაძე,  

2 ბაბუციძე ქეთევან ,მრავალარხიანი დიპლომატიის როლი, კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში" პროფესორი  გუგული მაღრაძე 

3 ბექაური ლევან მეხუთე თაობის ომის ტაქტიკა თანამედროვე კონფლიქტში პოლიტიკის მეცნიერებატა 

დოქტორი ვახტანგ მაისაია 

4 ბჟალავა ვახტანგ „შავი ზღვის როლი თანამედროვე საერთაშორისო წესრიგში - საქართველო და რეგიონული 

უსაფრთხოება" 

პოლიტიკის მეცნიერებატა 

დოქტორი ვახტანგ მაისაია 

5 ბუთხუზი კობა "რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებას რეგიონზე?"  

 

პოლიტიკის მეცნიერებატა 

დოქტორი ვახტანგ მაისაია 

6 გოგილაშვილი მაკა "სოციალური უთანასწორობა, როგორც კონფლიქტის საწყისი სახელმწიფოს აგრარული 

პოლიტიკის ჭრილში (შიდა ქართლის მაგალითი)" 

ასოცირებული პროფესორი თეონა 

მატარაძე 

7 დალაქიშვილი 

მიხეილი 

" მუსიკალური პროტესტის როლი სოციალურ და პოლიტიკურ კნფლიქტებში" პროფესორი გუგული მაღრაძე, 

8 ზანგურაშვილი ლაშა „ძალადობრივი ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების 

გზები“ 

პროფესორი რევაზ ჯორბენაძე 

9 კუკავა მარიამ „ირანის ისლამური რესპუბლიკის ინტერესები სირიის კონფლიქტში".  პოლიტიკის მეცნიერებატა 

დოქტორი ვახტანგ მაისაია 

10 ლაბუჩიძე გიორგი „ კერძო სამხედრო კომპანიების როლი თანამედროვე კონფლიქტებში“  პოლიტიკის მეცნიერებატა 

დოქტორი ვახტანგ მაისაია 

11 სიბაშვილი მარიამი „პოლიტიკური მიკუთვნებულობა, როგორც პოლარიზაციის წყარო“ 

ხელმძღვანელი: თეონა მატარაძე 

ასოცირებული პროფესორი თეონა 

მატარაძე 

12 ციბაძე ჯუანშერ "კრიმინალური დანაშაულებრივი ჯგუფების როლი კონფლიქტების ესკალაციაში" 

              

პოლიტიკის მეცნიერებატა 

დოქტორი ვახტანგ მაისაია 

  

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა – 12 

 

1 ადამია თორნიკე საქართველოს გეოეკონომიკური ფუნქცია როგორც სუვერენიტეტის გამაძლიერებელი 

ფაქტორი 

ასისტენტ პროფესორი დავით 

მაცაბერიძე 

2 ალავერდაშვილი ანა აშშ-ისრაელის ურთიერთობები ასოცირებული პროფესორი 

სოფო პეტრიაშვილი 

3 გელაშვილი სოფიკო იაპონია-სამხრეთ კორეის კონფლიქტური ურთიერთობა 2010-იან წლებში ასოცირებული პროფესორი 

სოფო პეტრიაშვილი 

4 გორდეზიანი 

ვახტანგ 

იაპონია-ჩინეთის ურთიერთობები  ასოცირებული პროფესორი 

ეკა აკობია 



 

 

 

5 დონაძე თეონა ჩინეთის ქმედებები აღმოსავლეთ და სამხრეთ ჩინეთის ზღვებში პროფესორი თორნიკე 

თურმანიძე 

6 ზოსიაშვილი ლევანი საერთაშორისო მისიების როლი საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციაში ასოცირებული პროფესორი 

ფიქრია ასანიშვილი 

7 კაჭკაჭაშვილი ნინო საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციების გავლენა და ეფექტიანობა: ირანის ქეისი ასისტენტ პროფესორი 

ნიკოლოზ სამხარაძე 

8 კეკელიანი გიორგი საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციების ეფექტურობა: ჩინეთისა და რუსეთის 

ქეისები 

ასოცირებული პროფესორი 

ეკა აკობია 

9 კვინტრაძე ზურაბ ცვლილებები დანიის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკაში რუსეთის მიერ 

ყირიმის ანექსიის შემდგომ 

პროფესორი თორნიკე 

თურმანიძე 

10 კუტიბაშვილი 

გიორგი 

ირანის საგარეო პოლიტიკა: სირიის ქეისი ასოცირებული პროფესორი 

ფიქრია ასანიშვილი 

11 მოსაშვილი გია აშშ-მექსიკის ურთიერთობები და მიგრაცია როგორც ხელისშემშლელი ფაქტორი: 

ტრამპის ერა 

პროფესორი ზურაბ 

დავითაშვილი 

თანახელმძღვანელი გიორგი 

ხელაშვილი 

12 ტატიშვილი მარიამი აშშ-ირანის ურთიერთობები პროფესორი ზურაბ 

დავითაშვილი 

  

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები –2 

 

1 კაპიტანოვ ლევ "საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაბრუნება: წარსულის გადასინჯვა 

და სახელმწიფო იდენტობის გარდაქმნა საბჭოთა საქართველოში (1987-1990 წწ.)" პროფესორი ნინო ჩიქოვანი 

2 ლობჟანიძე გოჩა 

საქართველოში მოქმედი ულტრამემარჯვენე ჯგუფების შედარებითი ანალიზი 

ასისტენტ პროფესორი დავით 

მაცაბერიძე 

  

კულტურისა  და  მედიის სოციოლოგია – 6 

 

1 გონგაძე თამარ კრიზისის დროს ადაპტაციის სტრატეგიები: ქართველები კორონავირუსის შესახებ; ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულაძე 

2 კალაძე სალომე ქალები ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინდუსტრიაში საქართველოში: 

გამოწვევები და მათთან გამკლავების სტრატეგიები 

ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულაძე 



 

 

 

3 კობაძე ზურაბ ქართველი სტუდენტების დისკურსები მულტიკულტურალიზმის შესახებ: 

გაცვლითი პროგრამის გავლენები; 

ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულაძე 

4 მამულაშვილი ლილი ალტერნატიული სპირიტუალიზმი ქართველ არაჰეტეროსექსუალ ქალებში; ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულაძე 

5 ნადარეიშვილი ანა ნუკლეარული ოჯახი დათანადამოკიდებულება პიროვნებათშორის 

ურთიერთობებში 

ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულაძე 

6 ცისკარიშვილი 

მარიამი 

ფემინური და მასკულინური დისკურსის მახასიათებლები საქართველოში (გადაცემა 

„პრაიმ შოუს" ანალიზის საფუძველზე); 

ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულაძე 

  

სოციოლოგია – 17 

 

1 ბეჟანიძე თეიმურაზ ჯენტრიფიკაციისა და ურბანული ტრანსფორმაციების გავლენა სამეზობლოების 

სოციალურ პროფილზე (ქ. თბილისისა და ქ.ბათუმის მაგალითზე) 

პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

2 ბიძინაშვილი ნინო ჯენტრიფიკაციისა და ურბანული ტრანსფორმაციების გავლენა სამეზობლოების 

სოციალურ პროფილზე (ქ. თბილისისა და ქ.ბათუმის მაგალითზე) 

პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

3 გაბაშვილი თათია აღზრდის სისტემა და გენდერული სტერეოტიპები ქართულ ოჯახში ასოცირებული პროფესორი 

ლელა გაფრინდაშვილი 

4 დვალიძე თეონა სტუდენტებში სწავლისა და სამსახურის შეთავსების სოციალური შედეგები პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

5 დოლიძე ავთანდილ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სოციალური შედეგები ქართველ 

ახალგაზრდებში 

პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

6 თინიკაშვილი ნინო სტუდენტებში სწავლისა და სამსახურის შეთავსების სოციალური შედეგები პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

7 თოდრია ლია ქართველი ქალის როლი პოლიტიკურ ცხოვრებაში: პოლიტიკური თოქშოუების 

დისკურსის ანალიზი 

ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულძე 

8 ლაფერაძე თამარი ქალის ავტონომიური გადაწყვეტილება: რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და 

ოჯახის დაგეგმვა (ფერტილური ასაკის გოგონათა მაგალითზე) 

ასოცირებული პროფესორი 

ლელა გაფრინდაშვილი 

9 ლიკლიკაძე მარიამი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანიზაციული კულტურის 

კვლევა 

პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

10 პაპიაშვილი ანა აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის კვლევა თბილისის საუნივერსიტეტო 

სივრცეში: ნორმატიული, ეთიკური და პრაქტიკული გზები (შედარებითი ანალიზი) 

პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

11 სუჯაშვილი ანა დასაქმება და შვილის აღზრდა: მცირეწლოვანთა დედების ადაპტაციის სტრატეგიები ასოცირებული პროფესორი 



 

 

 

ლია წულძე 

12 შაყულაშვილი ანანო მონაწილეობითი ურბანული პოლიტიკის გამოწვევები ქართულ რეალობაში ასისტენტ პროფესორიდავით 

სიჭინავა 

13 ჩხიკვაძე ლია დასაქმება და შვილის აღზრდა: მცირეწლოვანთა დედების ადაპტაციის სტრატეგიები ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულძე 

14 ხიჯაკაძე ლაშა თბილისში სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტების სოციალიზაცია და ადაპტაცია 

ურბანულ გარემოსთან 

ასოცირებული პროფესორი 

ნინო დურგლიშვილი 

15 ხუჭუა ნინო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და კერძო ბიზნეს დამსაქმებლების 

ურთიერთკავშირი 

სოციოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი ანა დიაკონიძე 

16 ჯავახიშვილი ლელა ფემიციდის გაშუქების პრაქტიკა ქართულ სატელევიზიო მედიაში ასოცირებული პროფესორი 

ლია წულძე 

17 ჯიბუტი მარიამ ინტერპერსონალური დისტანცირების პატერნები ქართულ სოციო-კულტურულ 

კონტექსტში 

პროფესორი იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

  

სოციალური მუშაობა – 5 

 

 

1 გელაშვილი ნუნუ რა გავლენას ახდენს უსინათლო მოზარდებზე, საზოგადოების მხრიდან 

დისკრიმინაცია 

მოწვეული პედაგოგი მაგული 

შაღაშვილი 

2 კახელი თამაზი შვილად აყვანის სამართლებრივი და სოციალური ასპექტები ასოცირებული პროფესორი 

თენგიზ ვერულავა 

3 სანაია სოფიო აღზრდის სტილი და მისი როლი ცხოვრებისეულ სირთულეებთან გამკლავებაში 

მოზარდებთან 

ასოცირებული პროფესორი 

თამარ მახარაძე 

4 უგულავა ნინო ურბანული სიღარიბე და სოციალური კავშირები 

(მხარდამჭერი პროფესიების როლი) 

ასოცირებული პროფესორი 

ნინო შატბერაშვილი 

5 ყიფიანი თამარ სოციალური მუშაობის დანერგვა საქართველოს სკოლებში –  საჭიროებები და 

გამოწვევები 

ასოცირებული პროფესორი 

თამარ მახარაძე 

  

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება –1 

 

1 მაყაშვილი თამარ პიარის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში პროფესორი მარიამ გერსამია 

 


