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 პოლიტიკის მეცნიერება – 13 

 

1 აბულაძე გვანცა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის პოლიტიკური პლატფორმა: პატრიარქის 

ეპისტოლეების თვისობრივი ანალიზი 

გიორგი მელიქიძე–დოქტორი 

2 არობელიძე გიორგი პრო-დასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკა და სამოქალაქო 

საზოგადოების როლი ნეოლიბერალიზაციის პროცესში 2003-2012 საქართველოში  

კონსტანტინე ერისთავი – მოწვეული 

3 ბერიძე გიორგი პოლიტიკური ძალაუფლება და არაფორმალური ეკონომიკური ინსტიტუტები (2012-2017) სალომე დუნდუა –ასოც.პროფესორი 

4 გოგოჩიშვილი ანა შრომითი უფლებების დაცვისათვის ბრძოლის გამოცდილება პოსტსაბჭოთა საქართველოში თამარ ქარაია – ასისტ.პროფ 

5 დვალიშვილი თედო რუსული რბილი ძალის გავლენა საქართველოში  (2012-2017) გიორგი მელიქიძე –დოქტორი 

6 კვარაცხელია ელენე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა და ამიერკავკასიის ქვეყნები ზვიად აბაშიძე – ასოც.პროფესორი 

7 ლაფერიშვილი 

თეონა 

ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი თვითმმართველობის განვითარებაში ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

8 მაისურაძე ნინო ერის ცნების გააზრება 1900-1917 წლების საქართველოში მალხაზ მაცაბერიძე –პროფესორი 

9 სოფრომაძე გიორგი 

ჟირონ 

პროფესიული კავშირებისა და მშრომელთა ორგანიზების პრობლემები საქართველოში 

დღეს 

კონსტანტინე ერისთავი –მოწვეული 

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

კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების თვისებრივი ანალიზი 

გიორგი მელიქიძე – დოქტორი 

11 ჩიტიშვილი ელენე გონიერი ქალაქის ინსტრუმენტების გავლენა მოქალაქეთა თანამონაწილეობაზე (თბილისი 

და ამსტერდამი) 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

12 ცომაია მერაბი ისლამური ფუნდამენტალიზმი საქართველოში ზვიად აბაშიძე – ასოც.პროფესორი 

13 ჭილავა ხატია კიბერუსაფრთხოების როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკაში: 

2008-2017 წლების თვისებრივი ანალიზი 

ალექსანდრე კუხიანიძე – პროფესორი 

 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა – 16 

 

1 აბაშიძე სოფიკო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის 

ჩავრდნების განმაპირობებელი ფაქტორები საქართველოში. ხელმძღვანელი  

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 



 

 

 

2 ავალიანი ქრისტინა საჯარო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებულ საკითხთა ჩავარდნის განმაპირობებელი 

ფაქტორები: შემთხვევათა ანალიზი. 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

3 ანდრონიკაშვილი 

მირანდა 

ვილსონისეული პოლიტიკა-ადმინისტრირების დიქოტომიის ანალიზი საქართველოს საჯარო 

სექტორის ჭრილში: 1995-2015 წლების პოლიტიკის პროცესი 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

4 ბარბაქაძე ანა ადამიანური რესურების ოპტიმიზაციის პრობლემა საქართველოს საჯარო სექტორში.  დავით ბერულავა – მოწვეული 

5 ბასილაშვილი 

ჯულიეტა 

საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულ ქალთა ხელშეწყობის მექანიზმებისა 

და პრაქტიკების შედარებითი ანალიზი.  

ქეთევან ჩხეიძე – დოქტორი 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

6 ბაღდავაძე რომან ჯანდაცვის სექტორში 2012-2018 წლებში გატარებულ რეფორმების შეფასება. ხელძღვანელი ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

7 ზანგურაშვილი 

მარიამ 

საქართველოს საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ახალგაზრდა კადრების მოტივირების 

საფუძვლები 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

8 თოთლაძე გვანცა დროის მენეჯმენტის დაბალი ხარისხი საქართველოს საჯარო სექტორში. ხელმძღვანელი ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

9 კეკენაძე ნათია მოქალაქეთა ჩართულობა ქალაქ თბილისის ურბანულ დაგეგმვის პროცესში (2016-2018 წწ.).  ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

იოსებ სალუქვაძე – პროფესორი 

10 სამხარაძე ნათია საჯარო სერვისების აუთსორსინგის განხორციელების მექანიზმების ეფექტურობა 

საქართველოში და კერძო-საჯარო პარტნიორობის ძირითადი ნაკლოვანებები. 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

11 სივსივაძე გვანცა ორგანიზაციული რესტრუქტურიზაციის მართვასთან დაკავშირებული გამომწვვები ქართულ 

საჯარო სექტორში. 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

12 ტაბატაძე 

ნიკოლოზი 

საქართველოში სპორტის მენეჯმენტის გამოწვევები კალათბურთის ფედერაციის შემთხვევის 

ანალიზის საფუძველზე.  

ნანა მაჭარაშვილი, ანატოლი 

კორეპანოვი – მოწვეული  

13 ღაჭავა მარიამ ხელმძღვანელ პოზიციაზე დანიშნულ ახალგაზრდა ლიდერების მიმართ არსებული 

დამოკიდეულებების განმაპირობებელი ფაქტორები საქართველოს საჯარო სექტორში.  

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

ნოდარ ხერხეულიძე –მოწვეული 

14 ჭანტურია ხატია მოქალაქეთა ჩართულობის ბარიერები საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობაში,  ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

ალექსანდრე სვანიშვილი –მოწვეული 

15 ჭრიკიშვილი თამთა შესრულებული სამუშაოს ხარისხის მართვის სტანდარტების დანერვა საქართველოს საჯარო 

სექტორში: ელექტრონული მექანიზმების გამოყენების ინტენსივობა და ეფექტურობა. 

ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

16 ხეცურიანი ვაჟა მოქალაქეთა ჩართულობის კანონით განსაზღვრული ფორმების ეფექტიანობა საქართველოს 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში.  

ნანა მაჭარაშვილი, ალექსანდრე 

სვანიშვილი– მოწვეული 



 

 

 

 მედია და ახალი ტექნოლოგიები - 13 

 

1 ბალიევა ნათია მულტიმედია პროექტი სოციალურ თემატიკაზე (სამიზნე აუდიტორიის კვლევისა და 

პრაქტიკული ჟურნალისტური საქმიანობის კომპონენტები 

მაგდა მემანიშვილი – ასისტ.პროფეოსრი 

2 ბუთხუზი ნათია სატელევიზიო შენეცნებითი მედიაპროექტი: ,,ხელოვნების ალმანახი''; ნინო ჭალაგანიძე – ასოც.პროფესორი 

3 გიგაური ნინო მედიის გავლენა საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში   ხათუნა მაისაშვილი – ასოც.პროფესორი 

4 დგებუაძე ბექა სატელევიზიო გადაცემათა ციკლის: ,,სტიგმის ნარატივის'' პროექტი; ნინო ჭალაგანიძე – ასოც.პროფესორი 

5 კაპანაძე ქეთევან შემეცნებით-გასართობი სატელევიზიო პროგრამა ,,მეგზურის'' პროექტი. ნინო ჭალაგანიძე – ასოც.პროფესორი 

6 კობიაშვილი სალომე სატელევიზიო გადაცემათა ციკლის: ,,სტიგმის ნარატივის'' პროექტი; ნინო ჭალაგანიძე – ასოც.პროფესორი 

7 მდივანი ლეილა რეპორტიორის თვალით ხათუნა კაჭარავა. 

8 ნეფარიძე სალომე მულტიმედია პროექტი სოციალურ თემატიკაზე (სამიზნე აუდიტორიის კვლევისა და 

პრაქტიკული ჟურნალისტური საქმიანობის კომპონენტები 

მაგდა მემანიშვილი – 

ასისტ.პროფესორი 

9 საბაშვილი ლევან სოციალური რეკლამა თანამედროვე ქართულ სატელევიზიო მედიაში.  ნინო ჭალაგანიძე – ასოც.პროფესორი 

10 ღლიღვაშვილი 

თამარ 

მულტიმედია პროექტი სოციალურ თემატიკაზე (სამიზნე აუდიტორიის კვლევისა და 

პრაქტიკული ჟურნალისტური საქმიანობის კომპონენტები 

მაგდა მემანიშვილი – ასისტ.პროფესორი 

11 ჩაგანავა თამარ რეპორტიორის თვალით ხათუნა კაჭარავა – ასოც.პროფესორი 

12 ჩაჩხიანი იოსები სატელევიზიო შენეცნებითი მედიაპროექტი: ,,ხელოვნების ალმანახი; ნინო ჭალაგანიძე – ასოც.პროფესორი 

13 ჯოლია სალომე შემეცნებით-გასართობი სატელევიზიო პროგრამა ,,მეგზურის'' პროექტი. ნინო ჭალაგანიძე – ასოც.პროფესორი 

 მასობრივი კომუნიკაციის  და მედიის კვლევები  – 11 

 

1 ასანიძე მარიანა  საზოგადაებრივი მაუწყებლის როლი ინფორმაციულ საუკუნეში: დოკუმენტური 

კინო/ქრონიკა, როგორც „Soft-Power“-ის ინსტრუმენტი.   

ირა ბიჭიკაშვილი – მოწვეული 

 სერგეი დანილენკო  

2 გელაშვილი ანა დღის წესრიგის კონტროლის სპეციფიკა სოციალურ მედიაში  (ხელმძღვანელი   ხათუნა მაისაშვილი –ასოც.პროფესორი 

ეკა ბასილაია – მოწვეული 

3 გოგბერაშვილი 

გიორგი 

ტერორიზმი  და მასმედია -  სიმბიოზის   მახასიათებლები   ონლაინგამოცემებში   მარი წერეთელი –ასოც.პროფესორი 

4 გოგოლაძე თეონა გეითქიფინგი (ფილტრის თეორია) და პოლიტიკური პარტიების გაშუქება სატელევიზიო 

მედიაში. 

მარიამ გერსამია –პროფესორი 

5 გოგრიჭიანი ხატია სოციალური მედიის როლი პოლიტიკაში მარიამ გერსამია – პროფესორი 

6 გურჯიძე ანუკი გენდერული როლის ეფექტი რეკლამაში”   ხათუნა მაისაშვილი – ასოც.პროფესორი 

7 მუკბანიანი მილანა კომუნიკაციური პროცესების კვლევა ინფორმაციულ საზოგადოებაში ( იურგენ ჰაბერმასისა  

და  ნიკლას ლუმანის კონცეფციები )    

ხათუნა მაისაშვილი – ასოც.პროფსორი 

8 შანთაძე ირაკლი თემა, საჯარო გამოსვლების მორფოლოგია   ხათუნა მაისაშვილი – ასოც.პროფესორი 



 

 

 

9 ჩუბინიძე დარიკო საპროტესტო მოძრაობები და მათი   რეპრეზენტაცია ქართულ მედიაში   მარი წერეთელი  ასოც.პროფესორი 

10 ჩხაიძე თამთა სპონსორობისა და რეკლამირების საკითხი ქართულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში: 

დისკუსიები და საერთაშორისო გამოცდილება  

მანანა შამილიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

11 ჭანტურიძე მაია ანტიდასავლურ განწყობათა დემონსტრირების თავისებურებები თანამედროვე ქართულ 

მედიაში  

მანანა შამილიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია –  2 

 

1 ბაღიაშვილი თამარ საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის ევოლუცია  ანზორ სახვაძე –ასოც.პროფესორი 

2 გაბელაია მონიკა დემოგრაფიული პოლიტიკის გამოცდილება ევროკავშირის ქვეყნებსა და საქართველოში ვაჟა ლორთქიფანიძე– პროფესორი 

 საზოგადოებრივი გეოგრაფია – 15 

 

1 ბარჯაძე ქეთევან საქართველოს ტურისტული პერსპექტივა: ღვინის ტურიზმის ზრდის ტენდენციები და 

გამოწვევები (კახეთის მაგალითზე). 

ია იაშვილი – ასოც. პროფესორი 

2 ბაღათურია ედიშერი პოსტსაბჭოთა პატარა ქალაქის იდენტობა და ბრენდინგი საქართველოში (ქ. სენაკის 

მაგალითი).  

იოსებ სალუქვაძე –პროფესორი 

3 ბებიაშვილი თორნიკე სოფლის მეურნეობა ტურიზმის სექტორის ხელშეწყობისათვის აჭარაში: სოციალურ–

ეკონომიკური ანალიზი. 

ია იაშვილი – ასოც. პროფესორი 

 

4 ბეროშვილი სალომე საერთაშორისო სტუდენტური მიგრაცია თბილისში: სოციალურ -ეკონომიკური 

ასპექტები. 

ია იაშვილი – ასოც. პროფესორი 

5 გადაბაძე თამარ მიწის რეგისტრაციაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოში ვლადიმერ ჩხაიძე – ასისტ.პროფესორი 

 მერაბ  ჩიკვაიძე. საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს ინფორმა-ციული 

ტექნოლო-გიების სამსახურის მთავარი 

პროგრამისტი 

6 ვეფხვაძე ირინა სამკურნალო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქარათველოში ნინო პავლიაშვილი – ასოც. პროფესორი 

7 თედორაძე დარეჯან საერთაშორისო შრომითი მიგრაცია თბილისში: სოციალურ-პოლიტიკური და 

გეოგრაფიული ასპექტები. 

ასისიტ-პროფ. დავით სიჭინავა 

8 ივანიშვილი ანნა იმერეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი და ტურიზმის განვითარების გეოგრაფიუ

ლი ასპექტები 

ნინო პავლიაშვილი – ასოც. პროფესორი 

9 კეწელაშვილი მაკა რეზორტ-ტიპის სასტუმროების განვითარების თავისებურებანი კახეთში.  ნინო პავლიაშვილი – ასოც. პროფესორი 

10 კურდღელია ელენე ხანგრძლივი განსახლების პროგრამის გავლენა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 

მოსახლეობაზე (ფოთისა და თბილისის მაგალითებზე) 

დავით სიჭინავა – ასისიტ-პროფესორი 

11 მოდებაძე ლევან ისრაელის გეოპოლიტიკური კოდი და სირიის სამოქალაქო ომი: ისტორიულ- გიორგი გოგსაძე – პროფესორი 



 

 

 

გეოგრაფიული ასპექტები ვახტანგ მაისაია –დოქტორი 

12 ნემსიწვერიძე ნიკა ასეანის ქვეყნების ჩართულობის პრობლემები რეგიონულ და გლობალურ ეკონომიკურ 

პროცესებში (გეოეკონომიკური ანალიზი) 

გიორგი კვინიკაძე – ასოც. პროფესორი 

13 სამადაშვილი სოფიკო ღვინის ტურიზმის გეოგრაფია და მისი განვითარების პერსპექტივა საქართველოში ნინო პავლიაშვილი – ასოც. პროფესორი 

14 ჩახნაშვილი ზვიად საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანების პოლიტიკის 

სამართლებრივი და გეოგრაფიული ასპექტები 

გიორგი გოგსაძე – პროფესორი 

15 ხომერიკი აკაკი სამონადირეო და სამეთევზეო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ფოთში თამარ დოლბაია – ასოც.პროფესორი 

  

 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) –  6 

1 ანთაძე ქეთევან სახელწიფოს მშენებლობა საქართველოში, დემოკრატიზაციის პრობლემები ფიქრია ასანიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

2 ბიბილაშვილი ლაშა რუსეთ სომხეთის სამხედრო თანამშრომლობა და მისი გავლენა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის 

უსაფრთხოებაზე 

ლიკა წულაძე – 

ასოც.პროფესორი 

3 გოგოლაძე თინათინ ჩინეთის პროექტი „ერთი სარტყველი, ერთი გზა“ და მისი გავლენა ცენტრალური აზიის რეგიონზე. ფიქრია ასანიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

4 მაისურაძე  ნინო თურქეთის პოლიტიკა ქურთთა მუშათა პარტიის მიმართ და მისი გავლენა ანკარის ურთიერთობაზე 

სირიისა და ერაყის ქურთებით დასახლებულ რეგიონებზე. 

ფიქრია ასანიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

5 მელიქსეტიანი ჰასმიკ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების პრობლემები 2004 წლის შემდეგ, გამოწვევვები საქართველოსა 

და უკრაინისთვის 

თორნიკე თურმანიძე –

ასოც.პროფესორი 

6 ცხვარიაშვილი სოფიო ქალები ყარაბახის კონფლიქტში მაია ბარქაია – დოქტორი 

 გენდერის კვლევა – 2 

 

1 გოგბერაშვილი ანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მარტოხელა დედების გამოცდილებები 

საქართველოში" 

მაია ბარქაია – დოქტორი 

2 კვინიკაძე გვანცა არასრულწლოვანთა ქორწინება 1990-იანი წლების საქართველოში. ლია წულაძე – ასოც.პროფესორი 

 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა –13 

 

1 ანანეიშვილი გურამი ბიზნეს ურთიერთობების როლი საწართველოს პოლიტიკური კონფლიქტების მოგვარებაში.  გუგული მაღრაძე – პროფესორი 

2 ბეკურაშვილი მარიამ ახალი ცივი ომის გეოსტრატეგიული ასპექტები-ბრძოლა არქტიკისთვის.  ვახტანგ მაისაია – დოქტორი 

3 გიორგაძე სალომე თემში გენდერული სტერეოტიპებით გამოწვეული კონფლიქტები (სოფელ კუმისის 

მაგალითზე)  

რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი 

4 გობოზაშვილი თამთა ახალგაზრდობის როლი შერიგების პროცესში და მათი აქტივობები (აფხაზეთის მაგალითზე).  რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი 

5 იჩქითი თინათინ კონფლიქტების ტიპები და მათი მოგვარების გზები გენდერულად ჰომოგენურ და გუგული მაღრაძე – პროფესორი 



 

 

 

ჰეტეროგენულ ორგანიზაციებში.  

6 კაკაშვილი ლაშა ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოება, საგარეო პოლიტიკა და კრიზისების მართვა: 

საქართველოს მაგალითზე.  

ვახტანგ მაისაია – დოქტორი 

7 მარღანია ლია ძალადობის აშკარა და ფარული ფორმები დაწყებითი კლასის მოსწავლეებთან  რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი 

8 მესხი ანა მედია, როგორც ინსტრუმენტი საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული საინფორმაციო 

ომის პირობებში  

ნათია კუპრაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

9 მეტრეველი სოფიკო ორგანიზაციებში შემაკავშირებელ რგოლებს შორის არსებული კონფლიქტების კვლევა 

(საჯარო და კერძო სტრუქტურის მაგალითზე). ხელმძღვანელი -  

რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი 

დიმიტრი გეგენავა – მოწვეული 

10 მიქაძე მირანდა სამეზობლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება ქალაქ თბილისის  განაშენიანების 

ტრანსფორმაციის პროცესში (სამეზობლო დავების შემთხვევები). 

ხელმძღვანელი - 

ვალერიან მელიქიძე –

ასოც.პროფესორი 

რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი 

11 ჩხოტუა ზურაბ ევროკავშირის ჩართულობა  შეიარაღებული კონფლიქტების მოგვარებაში, ზოგიერთი 

ასპექტი (საქართველოს მაგალითი).  

ვახტანგ მაისაია – დოქტორი 

12 ჯავახიშვილი თინათინ სექსუალური ქცევით გამოწვეული ინტერპერსონალური კონფლიქტები თანამედროვე 

ქართულ საზოგადოებაში 

თეონა მატარაძე – 

ასოც.პროფესორი 

მარეხ დევიძე – მოწვეული 

13 ჯოლოხავა ბერდია საერთაშორისო უსაფრთხოების პრობლემა ავღანეთის კონფლიქტის მაგალითზე: 

მოგვარების გზები და მიდგომები.  

ვახტანგ მაისაია –მოწვეული 

 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა – 18 

 

1 აბრამაშვილი ივანე ტრანსფორმაციული მშვიდობის მშენებლობა კვიპროსსა და საქართველოში: 

შედარებითი კვლევა   

  

ასოცირებული პროფესორი თორნიკე 

თურმანიძე 

 

2 ბერიძე თინათინ პატარა სახელმწიფოს დიპლომატია  

 

ასოცირებული პროფესორი ფიქრია 

ასანიშვილი 

3 ბოხუა მარიამ დიდ სახელმწიფოთა მეტოქეობა საერთაშორისო პოლიტიკაში: გარე ძალების როლი 

ჩინეთ-იაპონიას შორის არსებულ დაპირისპირებაში სენკაკუს/ დიაოიუს კუნძულების 

გარშემო  

პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი 

 

4 გახელაძე ირინე 
რენტიერიზმი არაბულ სახელმწიფოებში  

ასოცირებული პროფესორი ფიქრია 

ასანიშვილი 

5 გეწაძე ნინო რუსეთისა და ამერიკის უსაფრთხოების სტრატეგიების შედარებითი ანალიზი: სირიაში  

ინტერვენციის მაგალითი 

ასოცირებული პროფესორი თორნიკე 

თურმანიძე 

6 გოგისვანიძე რუსუდან  კონომიკური სანქციების ეფექტიანობა რუსეთის მიერ 2015-2016 წლებში ასისტენტ-პროფესორი ნიკა სამხარაძე 



 

 

 

თურქეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მაგალითზე  ლევან ნატროშვილი –მოწვეული 

7 თორდია თამაზი უხმო ერები საერთაშორისო სისტემაში:ჩერქეზები,ასირიელები,ბოშები,ქურთები და 

სხვები პოტენციური კონფლიქტების ჭრილში  ასისტენტ-პროფესორი დავით მაცაბერიძე 

8 იაკაშვილი ნინო თურქეთის ახალი საგარეო პოლიტიკური კურსი და აშშ-თურქეთის  ურთიერთობები 

2012-2017 წლებში 

პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი 

 

9 კალანდაძე გივი ისლამური სახელმწიფოს აღზევება: ტერორიზმის მოულოდნელი და მასშტაბური 

პროგრესის მაგალითი.  

ასოცირებული პროფესორი ფიქრია 

ასანიშვილი 

10 კევლიშვილი ერეკლე თვითგამორკვევის უფლება დასავლურ დემოკრატიებში: კატალონიური გამოწ 

 

ასისტენტ-პროფესორი დავით მაცაბერიძე 

 

11 კილასონია ირმა რბილი ძალა, როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ინსტრუმენტი: რუსეთის 

ფედერაციის გავლენა დასავლეთის დემოკრატიული სახელმწიფოების არჩევნებზე  

ასოცირებული პროფესორი ეკა აკობია 

 

12 მახათაძე ეკატერინე რეგიონალიზმი და გლობალიზაცია ახალ მსოფლიო წესრიგში  

 

ასოცირებული პროფესორი სოფიო 

პეტრიაშვილი 

13 რჩეულიშვილი მირიან დემოკრატიის ექსპორტი: აშშ ლიბიაში  ასისტენტ-პროფესორი ნიკა სამხარაძე 

14 სინჯარაძე ნინო ნაციონალიზმი მსოფლიო პოლიტიკაში: ქურთული უმცირესობის გავლენა თურქეთის  

პოლიტიკაზე ევროპის მიმართ და დემოკრატიზაციის პრობლემები  

პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი 

 

15 შაფაქიძე შოთა კატალონიური ნაციონალიზმის გამოწვევები: საერთაშორისო ფაქტორების როლი 

კატალონიის დამოუკიდებლობის გზაზე  ასისტენტ-პროფესორი დავით მაცაბერიძე 

16 შვანგირაძე ნელი კონფლიქტის მენეჯმენტი ევროკავშირის  საერთო თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის კონტექსტში: ლიბიის შემთხვევა(2011) 

 

ასოცირებული პროფესორი სოფიო 

პეტრიაშვილი 

 

17 შვანგირაძე ცირა დიდ ძალთა მეტოქეობა: ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობები  

 

ასოცირებული პროფესორი თორნიკე 

თურმანიძე 

18 ხუროშვილი მარიამი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობა - ინიცირებიდან შექმნამდე ასოცირებული პროფესორი ეკა აკობია 

 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები –6 

 

1 კარაპეტიანი არტურ რუსული ნაციონალიზმის გავლენა საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაზე უკანასკნელ დეკადაში 

 

პროფესორი ზურაბ 

დავითაშვილი 

2 ლეჟავა ირაკლი ბრექსიტი, ჩრდილოეთ ირლანდია და შოტლანდია 

 

ასისტენტ-პროფესორი 

დავით მაცაბერიძე 

3 მიქელაძე იმედა ილია ჭავჭავაძის როლი  პოსტ-საბჭოთა დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური ელიტების 

რიტორიკაში 

ასისტენტ-პროფესორი 

ირაკლი ჩხაიძე 

4 ოკუჯავა ეკატერინე ისტორიკოსთა ომები ქართულ-აფხაზურ პრე-კონფლიქტურ პერიოდში ასისტენტ-პროფესორი 



 

 

 

 დავით მაცაბერიძე 

5 ქენქაძე შანშე ენა როგორც  ნაციონალისტური პოლიტიკის იარაღი:  საბჭოთა კავშირის ლინგვისტური პოლიტიკა 

1922-1953 წლებში 

ასისტენტ-პროფესორი 

ირაკლი ჩხაიძე 

6 ძიძიგური ნინო ქართველი ქალების როლი XIX ს. ქართული იდენტობის ჩამოყალიბებაში 

 

ასისტენტ-პროფესორი 

ირაკლი ჩხაიძე 

 კულტურისა  და  მედიის სოციოლოგია – 4 

 

1 აბრამაშვილი  დიანა მართლმადიდებლური თემატური ჯგუფების თვითპრეზენტაცია სოციალურ ქსელებში. ამირან ბერძენიშვილი – პროფესორი 

ლიკა წულაძე – ასოც.პროფესორი 

2 ლემონჯავა ანი ძალაუფლებრივი დისკურსი ქართველი პოლიტიკოსი ქალების ნარატივებში 

(პოლიტიკური გადაცემების საფუძველზე); 

ამირან ბერძენიშვილი – პროფესორი 

ლიკა წულაძე – ასოც.პროფესორი 

3 მორგოშია მარიამ ბანალური ნაციონალიზმის“ გამოვლენის ფორმები აფხაზეთში და მისი გავლენა 

ქართულ–აფხაზურ  ურთიერთობებზე 

ამირან ბერძენიშვილი – პროფესორი 

ლიკა წულაძე – ასოც.პროფესორი 

4 ხოფერია მარიამ თანამედროვე ქართული ფემინისტური აქტივიზმის მიღწევები და გამოწვევები 

აქტივისტების პერსპექტივიდან (,,ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის“, ,,ქალთა 

მოძრაობის“, ,,ქალთა მზერის“  მაგალითზე 

ამირან ბერძენიშვილი – პროფესორი 

ლიკა წულაძე – ასოც.პროფესორი 

 სოციოლოგია – 13 

 

1 ბეგაშვილი სოფიკო სახლის ცნება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სხვადასხვა თაობაში ლიკა წულაძე –

ასოც.პროფესორი 

2 გოგორიშვილი 

ნოდარ 

სპორტსმენთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მექანიზმები საქართველში ნინო დურგლიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

3 დარსაველიძე საბა სპორტსმენთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მექანიზმები საქართველში ნინო დურგლიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

4 თაბაგარი თამარ სახლის ცნება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სხვადასხვა თაობაში ლიკა წულაძე –

ასოც.პროფესორი 

5 კვირკელია ქეთევან საინფორმაციო, შემეცნებითი ვებ-საიტის ცნობადობისა და რეიტინგის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები 

ნინო დურგლიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

6 კონცელიძე ოსიკო ახალგაზრდების მონაწილეობა სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობებში იაგო კაჭკაჭიშვილი–პროფესორი 

7 მამაგულაშვილი 

თამარ 

დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების როლი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

განვითარებაში(საქართველოს მაგალითი - სტანდარტები და რეალობა) 

ნინო დურგლიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

8 მაღრაძე თეონა დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების როლი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

განვითარებაში(საქართველოს მაგალითი - სტანდარტები და რეალობა)   

ნინო დურგლიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 



 

 

 

9 მეჭურჭლიშვილი 

თამარი 

თანამედროვე ქართული მწერლობის ეპატაჟური გავლენა სოციუმზე იაგო კაჭკაჭიშვილი–პროფესორი 

10 მჭედლიშვილი 

ქეთევან 

დაბრუნებულ მიგრანტთა ფსოქო-სოციო-ეკონომიკური საჭიროებების დადგენა გენდერულ 

ჭრილში.     

ნინო დურგლიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

11 ქარჩილაძე ნათია არაფორმალური ეკონომიკის გენდერული ასპექტები: თბილისში მცხოვრები გარემოვაჭრე 

ქალების შემთხვევა 

იაგო კაჭკაჭიშვილი–პროფესორი 

მაია ბარქაია – დოქტორი 

12 ჩოჩნიძე გიგა რუსეთის მიმართ პოლიტიკური დისკურსის ცვლილება პოსტსაბჭოთა საქართველოში  იაგო კაჭკაჭიშვილი–პროფესორი 

13 ჭიჭინაძე თამთა საინფორმაციო, შემეცნებითი ვებ-საიტის ცნობადობისა და რეიტინგის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები 

ნინო დურგლიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

 სოციალური მუშაობა – 11 

 

  

1 ასათიანი თინათინ სოციალური სამუშაო და  ეკონომიკა თენგიზ ვერულავა –დოქტორი 

2 დავითულიანი მარიამი სახელმწიფო სისტემაში მყოფ ხანდაზმულთა გამოწვევები საქართველოში . თეონა მატარაძე – ასოც.პროფესორი 

3 კუპატაძე თეონა მულტისექტორული რეაგირება ოჯახში ძალადობის დასაძლევად სალომე ნამიჭეიშვილი ასისტ.პროფესორი 

4 მარტაშვილი ელენე კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების (14წლამდე) 

მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში 

თამარ მახარაძე – ასოც.პროფესორი 

5 მაცაბერიძე სალომე კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ  იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

ყოველდღიური გამოწვევები (გორისა და წეროვნის ჩასახლებების შემთხვევები) 

თეონა მატარაძე – ასოც.პროფესორი 

6 მჭედლიშვილი ნინო კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ  იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

ყოველდღიური გამოწვევები (გორისა და წეროვნის ჩასახლებების შემთხვევები) 

თეონა მატარაძე – ასოც.პროფესორი 

7 ნებიერიძე ეთერი მულტისექტორული რეაგირება ოჯახში ძალადობის დასაძლევად  სალომე ნამიჭეიშვილი–ასისტ.პროფესორი 

8 ფეტვიაშვილი ხათუნა სოციალური მუშაობის გამოწვევები და მიღწევები (საქართველოს მაგალითი)  ნინო შატბერაშვილიასოც.პროფესორი 

–9 ხუჭუა ლანა სახელმწიფო სისტემაში მყოფ ხანდაზმულთა გამოწვევები საქართველოში. თეონა მატარაძე – ასოც.პროფესორი 

10 ჯიოშვილი სალომე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები. ლალი ჩხეტია – მოწვეული 

11 ჯღარკავა ნინო ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის რეფორმა საქართველოში გამოწვევები სოციალური 

მუშაობის პერსპექტივიდან 

თამარ მახარაძე – ასოც.პროფესორი 

 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები – 7 

 

1 გაგუა მირანდა შრომითი ურთიერთობები საჯარო სივრცეში მარინა მუსხელიშვილი – პროფესორი 

2 ზვიადაძე ქეთევან შრომითი ურთიერთობები საჯარო სამსახურში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი) გია ლილუაშვილი –პროფესორი 

3 იაკობიძე მარიამ საქართველოს შრომის ბაზრის სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები როგორც 

პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკების შედეგი" 

ანა დიაკონიძე –მოწვეული 

4 კენკებაშვილი თეონა ადამიანური რესურსების განვითარების ტენდეციები მაია გონაშვილი – პროფესორი 



 

 

 

5 მჭედლიშვილი მარიამ დასაქმებულთა უსაფრთხოება და ჯამრთელობა საქართველოში გია ლილუაშვილი –პროფესორი 

6 სულავა ირაკლი სოციალური დიალოგი შედარებითი პერსპექტივა ბექა ნაცვლიშვილი - პროფესორი 

7 ჭაბაშვილი ანა შრომის ინსპექტირების სისტემა საქართველოში მარინა მუსხელიშვილი – პროფესორი 

 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება –2 

 

1 მჭედლიშვილი მარიამ ორგანიზაციული დიაგნოსტირების როლი ორგანიზაციის ფუნქციონირების გაუმჯობესებაში ნოდარ ბელქანია – პროფესორი 

2 ნახუცრიშვილი ნინო თანამშრომელთა მოტივაციის შედარება საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში. ნოდარ ბელქანია – პროფესორი 

 


