
ხელმძღვანელი, 
მენეჯერი

პარტნიორი/დონორი/
გრანტის ნომერი

სათაური ბიუჯეტი პერიოდი

კეკელიძე ნოდარ

ანიტა შლუხტერ როს
ბეატრის რუსია

შვეიცარიის საელჩო
ხობის სკოლა

ეკოლოგიური განათლება სკოლის მოსწავლეებს და გარემოს 
მონიტორინგი

10000 ლარი
7900 - თსუ
2100 - ხობი

01.05.2010
01.01.2011

ავალიანი ეკა
Open Society Institute 

Higher Education 
Support Program

Conception of "Eternal Capitals" - From Ancient Cosmopolitan Cities to 
Modern Megapolises
მარადიული დედაქალაქების კონცეფცია-უძველესი 
კოსმოპოლიტური ქალაქებიდან თანამედროვე მეგაპოლისებამდე

129878 USD
01.07.09
01.01.11

დავარაშვილი ომარ

სახელშეკრულებო თემა
აზერბაიჯანის 

საავიაციო ეროვნულ 
აკადემიას და თსუ-ს 

ზეკრიტიკული ნანოსტრუქტურების შემუშავება A4B4 
ნახევარგამტარების საფუძველზე
Разработка сверхкритических наноструктур на основе 
полупроводников A4B4

195000 USD
15000 USD 

(ზედნადები)

01.03.2010
01.03.02011

ჭანკვეტაძე ბეჟან
ევრაზიის განვითრების 

ფონდი
ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურების 
შემცირების ღონისძიებების შესახებ

70000

ბილაშვილი კახაბერ
SI2. 531432 ,,EMODNET" 
FP-7

მოსამზადებელი ღონისძიებები ევროპის ზღვებზე 
დაკვირვებნისათვის და მონაცემთა ქსელი

19,000.00 
EUR

2009
2012

ბილაშვილი კახაბერ
EC, FP-7
#026212 

,,SEADATANET"

საოკეანო და საზღვაო მონაცემთა მენეჯმენტის პანევროპული 
ინფრასტრუქტურა

67064 EUR
2006
2011

ბილაშვილი კახაბერ
EC, FP-7

NR036949 ,,SESAME"
სამხრეთ ევროპის ზღვების ეკოსისტემების ცვლილებათა შეფასება 
და მოდელირება

54390 EUR
2006
2011



ბილაშვილი კახაბერ
UPGRADE BS-SCENE 

226592-EU, FP7 
UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK
შავი ზღვის აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება

45740 EUR
01.01. 2009

2011

რევაზ ზარიძე

თარაძე დიმიტრი
Head of Research of the 

company Haverkamp 
GmbH

ტექნიკური და სამეცნიერო კონსულტაციების ჩატარება; 
Haverkamp GmbH (LLC)-ის სპეციალისტების მომზადება

10000 EUR 
წელიწადში

26.05.2009
უვადო

რევაზ ზარიძე 801030 ,,მმფ" 
სითბოს გამოყოფის მიზეზების შესწავლა მცირე სიმძლავრის 
გამოსხივებისას MMF

54000 EUR
2008
2012

რევაზ ზარიძე
SIP4-XT-2005-516161       
,,რურალ ვინგსი" 

RURAL WINGS ინტეგრირებული მართვის პროექტი 54000 EUR
2007
2011

რევაზ ზარიძე
EC FP6
WATERPIPE

დედამიწის ზონდირებისათვის მაღალი გარჩევადობის 
რადარული მოწყობილობის და გადაწყვეტილების მიღების 
ინტეგრირებული სისტემის შემნუშავება წყალგაყვანილობის 
რეკონსტრუქციისათვის

40921 EUR
2007
2011

რ. ხომერიკი STCU-GNSF
5053

ოპტიკური იმპულსების მართვა ფოტონურ კრისტალებში 69564 USD 2010
2012

დ. ტუღუში /
რ. ქაცარავა

STCU-GNSF
947

5061

პროლონგირებული მოქმედების ახალი ბაქტერიციდული 
პოლიმერული პრეპარატები ქირურგიული ინფექციის 
პროფილაქტიკისათვის

70000 USD
2010

18 თვე

ნ. კეკელიძე
STCU-GNSF

894
5249

რადონის ექსჰალაციის მდგომარეობა ქ. თბილისში და 
მოსახლეობაზე მისი როდიოლოგიური ზემოქმედების შეფასება

68000 USD
2010
2012

ო. მუკბანიანი
STCU-GNSF

5055

სილიციუმორგანული პოლიმერ-ელექტროლიტების მიღება  
ენერგიის შესანახი მოწყობილობებისათვის - ლითიუმის 
ელემენტებისათვის

70000 USD
2010
2012

ლეკიშვილი ნოდარ STCU
4599

Radiation-chemical modification of concrete for durability 
improvement in constructions working in extremal conditions

176448 EUR

ხუჭუა ნინა
ხვედელიძე ლევან

STCU
4653

New Terahertz Integrated Sources 50000



კულიკოვა ნინა
TEMPUS
158627 

ბიოსამედიცინო მეცნიერებების ელექტრონული და 
დისტანციური სასწავლო კურსების შექმნა და შეფასების სისტემის 
დანერგვა სამხრეთ კავკასიაში
Development of the e-learning and distance learning courses and 
assessment in Biomedical Sciences in the Southern Caucasus

130221.9 EUR 2010-2013

კაჭკაჭიშვილი იაგო

TEMPUS
144562

ევროკავშირის 
საერთაშორისო 
გრანტი¹144562-

TEM|PUS-2008-UK-JPCR 
შეფილდის 
ნ რს ტ ტ

Advancing the three Cycle System in Social Work Education in six 
European Countries
,,ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის 
განათლებისსამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება"

153024.5 EUR
25.05.10

2013

ინასარიძე ნინო
TEMPUS
159340 

MAPB - Master in Applied Biology Programme

სულ 1227566 
EUR

TSU - 244483 
EUR

2010 - 2013

ირინა დარჩია
ზაქარიაძე ანასტასია

511035-TEMPUS-1-2010-
1-DE-TEMPUS-SMGR

Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assurance 
in Higher Education

994.237,65
ყველაზე. 

თსუ-ს წილი -
?

36 თვე

ჩიხლაძე ნინო
511303-TEMPUS-1-2010-

1-UK-TEMPUS-JPCR
Masters Programmes in Public Health and Social Services

690.044,98
ყველაზე. 

თსუ-ს წილი -
?

36 თვე

ქეთევან დადიანი
ყაზახაშვილი ნატა

STCU-GNSF
4995

მანგანუმის ეკოტოქსიკოლოგიური გავლენა ბავშვთა 
ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე.

12100

გრიგოლია რევაზი STCU-GNSF
5015

ოპერატორებიანი ფაზილოგიკის გამოყენება ცოდნაზე 
დაფუძნებულ სისტემებში.

ნელი საპოჟნიკოვა
ალექსანდრე 
ცისკარიძე

STCU-GNSF
5012

ანტიოქსიდანტური სისტემის სტატუსისა და  სისხლის 
მატრიქსულ მეტალოპროტეინაზების ურთიერთგავლენის 
შესწავლა მწვავე იშემიური ინსულტის შემთხვევაში. 

30000
19928 (თსუ-

ს)

2009
2011



კეკელიძე ნოდარ
Arif Pashaev

STCU-GNSF
4786

Creation of Radiation Resistant Electronic Materials for High Level 
Fluence

153452

რ. ჯობავა
ქვეკონტრაქტი 
09 თბილისი-1572 
25.06.09

“კომპლექსური მიდგომა UXOUდისკრიმინაციისადმი: 
კომბინირებული პროგრესული EEMIM გადაგზავნის და 
სიგნალის დამუშავების სტატისტიკური მეთოდოლოგიები” 
საგრანტო ხელშეკრულებაზე

12000 USD
2009
2011

დ.პაიჭაძე GPR#36971 ID-15047 
,,ოთხი ელემენტი" ჟურნალისტური განათლების 
გაუმჯობესებისათვის

24,600.00 
USD

მიმდინარე 
05.02.09-

დან3წელი

გ.ლორთქიფანიძე
ACADEMIA JUDAICA 
#5-08/2008 

,,ებრაული კულტურის და იუდაიკის კაბინეტი" 
განსახორციელებლად

6,665.00ლარ
ი

მიმდინარე 
01.01.10 -

01.01.11

გაგა გაბრიჩიძე
 პროექტი 2008-2754/001-
001

ჟან-მონეს სახელობის ევროპული  სამართლის კათედრის 
დაარსება

59,970.00 
EUR

მიმდინარე 
01.09.08 -

31.08.11

ნ.სებისკვერაძე
S GE800 09 GR 097 09G 
R097 /RFB 
BFSCA22091016002 

"ოლივერ ბლანშარის" სახელმძღვანელოს "მაკროეკონომიკა" 
თარგმნა

29,755.00 
USD

მიმდინარე 
01.10.09- 
01.01.11

   კ.ლორია
OSLO 2008/1681     
,,სკანდინავისტიკის 
ცენტრი" 

თსუ-ში სკანდინავიკის ცენტრის და ნორვეგიულ - სკანდინავიურ 
სწავლებათა განვითარება

2,874,500.00 
KRONI

მიმდინარე 
2007 წლიდან 
4 წელი

ნ.ინასარიძე
TEMPUS 
CD_JEP_27218_2006(GE) 

ახალი კურიკულიუმის შემუშავება გამოყენებითი 
ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის დარგში

261,840.00 
EUR

მიმდინარე 
2008 წლიდან 
2.5 წელი

თ.გერგედავა GR-57400 ერასმუს მუნდუსის თანამშრომლობის ფანჯარა
10,000.00 
EUR

მიმდინარე 
2007 წლიდან 
5 წელი

 თ.გერგედავა
JEP_27200_2006  / 
EECALINK 223359

ტუნინგის მეთოდების გამოყენება საქართველოს უმაღლესი 
განათლების სისტემაში 

18,589.00 
EUR

მიმდინარე 
2009 წლიდან 

3 წელი



თ.გერგედავა

ხელშეკ. ¹1555/06 
14.07.10 თსუ-სა და 
გერმანიის ტექ. 
Pროექტი¹09.2127.0/001.
04 06.07.10 
თანამშრომლობის 
პროგრამა

თსუ-ს მართვის უნარების გაუმჯობესება 55,500.00 lari
მიმდინარე 

2010

თ.გერგედავა

UNDP- 
გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის 
განვითარების 
პროგრამა

from undp PO2668 88,763.26 lari მიმდინარე








