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                                                      #95/01-01    ბრძანებით  

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 
 

 

პროგრამის 

დასახელება 

 

ხელმძღვანელი 

 

საგამოცდო კომისია 
 

 

სააპელაციო კომისია 

1. 

ნაციონალიზმისა 

და ეთნიკურობის 

კვლევები 

ზურაბ 

დავითაშვილი - 

პროფესორი 

1.  მარიამ ჩხარტიშვილი - 

პროფესორი 

2. დავით მაცაბერიძე- 

ასისტ.პროფესორი 

1. ფიქრია ასანიშვილი – 

ასოცპროფესორი 

2. 

დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

ალექსანდრე 

რონდელი – 

პროფესორი 

1. ფიქრია ასანიშვილი 

2. გიორგი ხელაშვილი 

1. თორნიკე თურმანიძე – 

ასისტ.პროფესორი 

3. 
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

გიორგი გოგსაძე- 

პროფესორი 

1 იოსებ სალუქვაძე - 

პროფესორი 

2 გიორგი კვინიკაძე - 

ასისტ.პროფესორი 

1. მარინე ბოკერია 

ასოცპროფესორი 

4. 
მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები 

დალი ოსეფაშვილი 

– ასოც.პროფესორი 

1. მარი წერეთელი – 

ასოც.პროფესორი 

2. მარიამ გერსამია - 

ასოც.პროფესორი 

1. ნათია კუპრაშვილი - 

ასისტ.პროფესორი 

5. 

მასობრივი 

კომუნიკაციის და 

მედიის კვლევები 

მარიკა გერსამია - 

.პროფესორი 

1. მარი წერეთელი – 

ასოც.პროფესორი 

2. დალი ოსეფაშვილი - 

ასოც.პროფესორი 

1. მაგდა მემანიშვილი – 

ასისტ.პროფესორი 

6. სოციოლოგია 

იაგო კაჭკაჭიშვილი 

– 

პროფესორი 

1. ამირან ბერძენიშვილი - 

ასოც.პროფესორი 

2. ლელა გაფრინდაშვილი- 

ასოც.პროფესორი 

1. შორენა თურქიაშვილი 

- 

ასისტ.პროფესორი 

7. 
სოციალური 

მუშაობა 

მარკ დოელი – 

პროფესორი 

1. თამარ მახარაძე 

ასისტ.პროფესორი 

2. იაგო კაჭკაჭიშვილი-

პროფესორი 

1. თეონა მატარაძე - 

ასისტ.პროფესორი 
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8. 

ინფორმაციული 

საზოგადოება და 

მედიის 

სოციოლოგია 

ამირან 

ბერძენიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

1. შორენა თურქიაშვილი - 

ასისტ.პროფესორი 

2. მარინა ბურძენიძე - 

ასისტ.პროფესორი 

1. ნინო დურგლიშვილი- 

ასოც.პროფესორი 

9. 
პოლიტიკური 

თეორია 

1. გია ჟორჟოლიანი 

ასოც.პროფესორი 

2. მამუკა 

ბიჭაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

1. მარინა მუსხელიშვილი- 

პროფესორი 

2. მამუკა სურმავა- 

ასოც.პროფესორი 

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი – 

პროფესორი 

10. 
პოლიტიკური 

მეცნიერება 

1.მალხაზ 

მაცაბერიძე – 

პროფესორი 

2. ლაშა ჭანტურიძე-

პოლიტიკის 

დოქტორი კანადა 

1. სალომე დუნდუა- ასისტ. 

პროფესორი 

2. ზვიად აბაშიძე-

ასისტ.პროფესორი 

1. ნანი მაჭარაშვილი - 

ასოცპროფესორი 

11. საჯარო პოლიტიკა 
ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

1.კობა თურმანიძე 

ასისტ.პროფესორი 

2.სალომე დუნდუა 

ასისტ.პროფესორი 

1.ზვიად აბაშიძე – 

ასისტ.პროფესორი 

12. 

გამოყენებითი 

სოციალური 

ფსიქოლოგია 

ანასტასია 

ქიტიაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

1.  ეკატერინე ფირცხალავა - 

ასისტპროფესორი 

2. რევაზ ჯორბენაძე - 

ასოცპროფესორი 

3. ნანა სუმბაძე -

ასოც.პროფესორი 

1. თამარ მახარაძე 

ასისტპროფესორი 

13. 

განათლების 

ფსიქოლოგია და 

კვლევა 

1.მზია წერეთელი 

–პროფესორი 

2. მანანა 

მელიქიშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

1. ნინო ლაბარტყავა- 

ასისტპროფესორი 

2. სოფიო თევდორაძე –

ასისტ.პროფესორი 

3. ია აფთარაშვილი – 

მოწვ.პედაგოგი 

1. ნუგზარ 

ბაინდურაშვილი- 

ასისტპროფესორი 

2. ირინა გედევანიშვილი- 

ასისტპროფესორი 

14. 

განწყობის 

ფსიქოლოგია, 

კვლევა და 

კონსულტირება 

1. დიმიტრი 

ნადირაშვილი- 

ასოც.პროფესორი 

2. გიორგი 

ყიფიანი – 

ასოც.პროფესორი 

1 თეა გოგოტიშვილი- 

ფსიქ.დოქტორი 

2. დიანა პიპინაშვილი- 

ფსიქ.დოქტორი 

1. გოგი გოროშიძე- 

ასისტ.პროფესორი 

15. 

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

1. გივი ქირია – 

პროფესორი 

2. ია კუტალაძე – 

პროფესორი 

1. მაია კალანდარიშვილი 

ასოც.პროფესორი 

2. გოგი გოროშიძე – 

ასისტ.პროფესორი 

1. ზურაბ ბიგვავა- 

ასისტ.პროფესორი 
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16. 

სოციალური, 

პოლიტიკური და 

კულტურული 

ფსიქოლოგია 

1. შალვა 

აბზიანიძე -

ასოც.პროფესორი 

2. ალან 

ლამბერტი -

ასოც.პროფესორი 

აშშ 

1 მედეა დესპოტაშვილი – 

ასისტპროფესორი 

2 ელენე კვანჭილაშვილი – 

ასისტ.პროფესორი 

1. რევაზ ქვარცხავა – 

პროფესორი 

17. 

ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება 

1. ნოდარ 

ბელქანია - 

პროფესორი 

2. ფრიდრიხ 

გლაზლი - 

პროფესორი 

1 რევაზ ჯორბენაძე – 

ასოც.პროფესორი 

2. ამირან ბერძენიშვილი 

ასოც.პროფესორი 

1. დალი ოსეფაშვილი – 

ასოც.პროფესორი 

18. 
ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგია 

1. ლალი 

სურმანიძე –

ასოც.პროფესორი 

1 პაატა ზარდიაშვილი- 

2. ირინა ჟვანია 

1. ლელა 

გაფრინდაშვილი- 

ასოცპროფესორი 

19. 
კლინიკური 

ნეიროფსიქოლოგია 

1. თამარ გაგოშიძე - 

პროფესორი 

1. თინათინ ჭინჭარაული-

ასისტ.პროფესორი 

2.შორენა მამუკაძე –

ასისტ.პროფესორი 
 

1.თამარ აბაშიძე – 

ასოც.პროფ 

20. 

კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა 

მისაღები 

1. გუგული მაღრაძე 

- პროფესორი 

1. რევაზ ჯორბენაძე – 

ასოც.პროფესორი 

2. მედეა დესპოტაშვილი- 

ასისტ.პროფესორი 

1. ლია ჩხიკვიშვილი – 

ასისტ.პროფესორი 

21. გენდერის კვლევა 
1.თამარ ცხადაძე- 

ასოც.პროფესორი 

1 ნინო ჯავახიშვილი - 

პროფესორი 

2 მარინე ჩიტაშვილი - 

პროფესორი 

1. ლელა 

გაფრინდაშვილი- 

ასოც.პროფესორი 

22. 

ტრანსფორმაცია 

სამხრეთ კავკასიაში 

/ინგლისურენოვანი/ 
 

1. გიორგი 

ხელაშვილი - 

სტივენ ჯონსი 

პროფესორი 

1. ნანა მაჭარაშვილი – 

ასოცპროფესორი 

2. კობა თურმანიძე – 

ასისტ.პროფესორი 
 

1. მარინე ჩიტაშვილი- 

პროფესორი 

23. 

ბავშვთა და 

მოზარდთა 

ფსიქოლოგიური 

შეფასება და 

კონსულტირება 

 

1. ლუიზა 

არუთინოვი –

ასოც.პროფესორი 

2. მანანა 

მელიქიშვილი-

ასოც.პროფესორი 

1 ნინო ლაბარტყავა-

ასისტ.პროფესორი 

2.ნუგზარ ბაინდურაშვილი-

ასისტ.პროფესორი 

1. სოფიო თევდორაძე-

ასისტ.პროფესორი 

 


