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მაგისტრანტის  

გვარი სახელი 

 

სამაგისტრო თემის დასახელება 

 

სამაგისტრო თემის 

ხელმძღვანელი 

  

პოლიტიკის მეცნიერება – 21 

 
1 ბუხალცევა ვიქტორია მასმედიის როლი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრაში ასისტენტ პროფესორი  თამარ ქარაია 

2 გელხაური მარიამ ახალგაზრდობის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში (2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნები) 

პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

3 გიგაური ნიკა სახელმწიფო დაფინანსება და ინსტიტუციური მდგრადობის გამოწვევები თანამედროვე 

ქართულ პარტიულ სპექტრში 

ასოცირებული პროფესორი სალომე 

დუნდუა 

4 გობეჩია გიორგი რუსეთის როლი 1991/92 წლების საქართველოში მომხდარ სამხედრო გადატრიალებაში პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

5 გოდერიძე მეგი საარჩევნო ბარიერი და პოლიტიკური პოლარიზაცია თანამედროვე საქართველოში პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

6 დგებუაძე ანა კიბერ-უსაფრთხოების პოლიტიკა საქართველოში პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე 

7 თედიაშვილი გიორგი ქარიზმატული ლიდერის გავლენა საქართველოს სახელისუფლებო პარტიებში ასოცირებული პროფესორი 

ავთანდილ ტუკვაძე 

8 თვაური თეონა თურქეთის საგარეო პოლიტიკის გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

9 კეთილაძე ნათია მემარჯვენე-ლიბერტარიანული ფასეულობები საქართველოში: ელექტორატის 

განწყობების თვისებრივი ანალიზი 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

10 ლევიძე ნათია მემარცხენე პოპულიზმი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში (2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნები) 

პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

11 მიქელაძე ახმედ პარტიული კულტურა და პერსონიფიკაცია თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში ასოცირებული პროფესორი 

ავთანდილ ტუკვაძე 

12 რუსია გიორგი გლობალური პანდემიის პირობებში რუსული რბილი ძალის პოლიტიკა ასოცირებული პროფესორი 

ავთანდილ ტუკვაძე 

13 ფარცვანია ნიკა რუსეთის როლი პოსტსაბჭოთა კონფლიქტების დინამიკაში ასოცირებული პროფესორი ზვიად 

აბაშიძე 

14 ფუტკარაძე ინგა საერთაშორისო საზოგადოების გავლენა საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკაზე 2003 ასოცირებული პროფესორი სალომე 



 

 

 

წლიდან დღემდე დუნდუა 

15 შიხიაშვილი დიანა დისკრედიტაციის ტექნოლოგიები საარჩევნო კამპანიის დროს (2020 წლის საპარლამენტო 

საარჩევნო კამპანია) 

პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

16 შოთაძე ზაური ეთნიკური უმცირესობების (სომხების და აზერბაიჯანელების) საარჩევნო ქცევის 

თავისებურებანი საქართველოში 

პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

17 ჩაფიძე გიორგი ტერორიზმის პრობლემის გაშუქება ქართულ ონლაინ მედიაში პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე 

18 ჩიტიშვილი ლევან რელიგიის გავლენა თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრზე ასოცირებული პროფესორი სალომე 

დუნდუა 

19 ჭულუხაძე გიორგი პოლიტიკურ ელიტათა მიმართ უნდობლობა და მისი გავლენა დაბალრეიტინგიან 

პარტიებზე (საქართველო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მაგალითზე) 

ასოცირებული პროფესორი სალომე 

დუნდუა 

20 ჭყოიძე ზინაიდა მემარჯვენე პოპულიზმი თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკაში პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე 

21 ხოფერია 

კონსტანტინე 

1960-იანი წლების კონტრკულტურა და ლიბერალიზმის განვითარება აშშ-ში ასოცირებული პროფესორი სალომე 

დუნდუა 

  

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა – 9 

 
1 კვინჩია ლიკა „ საჯარო სამსახურის რეფორმის ანალიზი: საჯარო მოხელის მიღება, შეფასებასა და 

რანგირებასთან დაკავშირებული გამოწვევები“ 

ასისტენტ პროფესორი თამარ ქარაია 

2 მაჭარაძე ნინო „საჯარო სამართლის იურიდიული პირების როლი საჯარო მმართველობაში 

(ქართული მოდელის შედარება ევროპის ქვეყნების გამოცდილებასთან)“ 

პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე 

3 ობოლაძე ანა „დიგიტალიზაციის ხარისხი და მოქალაქეთა კმაყოფილება: ადგილობრივი ელექტრონული 

მმართველობის როლის შესწავლა“ 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

ვლადიმერ ნაფეტვარიძე, 

4 სტეფანია თამარ 'საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი სოციალური თანასწორობისა და 

საყოველთაო კეთილდღეობის პროგრამებზე დაყრდნობით'' 

ასოცირებული პროფესორი სალომე 

დუნდუა 

5 ღვინიანიძე თამარ "ქალი ლიდერების როლი ქართულ საჯარო ადმინისტრირების სისტემაში" პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

გიორგი მელიქიძე 

6 ძიძიგური გვანცა „ქართული ფემინისტური ორგანიზაციების როლი სახელმწიფო პოლიტიკის 

განხორციელებაში“ 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 

ეკა დარბაიძე 

7 ხიჯაკაძე მარიამ „მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 

ხარაგაულისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების მაგალითზე“ 

ასისტენტ პროფესორი თამარ ქარაია   

8 ჯულაყიძე ნათელა „ლიდერობის სპეციფიკა ქართულ საჯარო სექტორში“ პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე; 

9 სარალიძე გიორგი "ფისკალური დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივითვითმმართველობებისათვის 

სახელმწიფო ქონების გადაცემა". 

პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე 

  



 

 

 

მასობრივი კომუნიკაციის  და მედიის კვლევები  – 14 

 
1 აბულაძე რუსუდან ,,სოციალური მედიის როლი  საამშენებლო  კომპანიების მარკეტინგულ  საქმიანობაში“  ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 

2 ბურჯანაძე გიორგი “ქართული ტელევიზიების ტრანსფორმაცია სოციალურ მედიაში  ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 

3 გაფრინდაშვილი 

მარიამ 

„მეოცე საუკუნის დასაწყისის ლიტერატურული პრესის პუბლიცისტური ინტერესები - 

გამოცემების:  „ლომისის“, „კავკასიონის“, „ახალი კავკასიონისა“ და „საქართველოს 

სამრეკლოს“ მიხედვით“  

ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 

4 კაკაჩია სალომე ,,სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა საერთაშორისო კონვენციებში -  ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 

5 კალანდაძე ნატო ,, გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში“  ასოცირებული პროფესორი მარიამ 

გერსამია 

6 საბაძე მარიამ ,, საქართველოს   საზოგადოებრივ-პოლიტიკური  სინამდვილის    რეპრეზენტაცია 

ემიგრანტული  გაზეთის,    ,,ქართული აზრის“ მიხედვით“ 1960-1974 წწ.  

ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 

7 სამხარაძე სალომე „ვიზუალური კომუნიკაციის  შედარებითი ანალიზისთვის - გასული საუკუნის 90-იანი 

წლებისა და თანამედროვე მედიის მაგალითზე“  

ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 

8 სიჭინავა თამთა ,,აგროჟურნალისტიკა: სოციალური და კულტურული ეფექტების კვლევა " (აგრო TV, 

აგროგარემო TV, Green TV-Chkenkeli და საფერავი TV არხების მაგალითზე)  

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 

9 ფარულავა გიორგი ,, ტერორისტული აქტების გაშუქების პრაქტიკა და სავარაუდო მეთოდოლოგია  ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 

10 ქაშაკაშვილი 

მარიამ 

,,აუდიო-ვიზუალური  კომუნიკაციის ფორმების   როლი  პოლიტიკური  თემების   

გაშუქებაში“ 

ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 

11 ყურაშვილი ლალი  ,,პოლიტიკური თოქშოუების წამყვანების კომუნიკაციური სტრატეგიები“ ასოცირებული პროფესორი ხათუნა 

მაისაშვილი 

12 ჭანია მონიკა „სარკაზმი და ირონია ხელისუფლების მამხილებელ ტელეტექსტებში“  ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 

13 ჯანყარაშვილი 

გიორგი 

,,კულტურის  გაშუქების სპეციფიკა სოციალურ მედიაში“    ასოცირებული პროფესორი მარი 

წერეთელი 

14 ჯოხაძე გიორგი „თანამედროვე ქართული მასმედიის კრიტიკული ანალიზი ნოამ ჩომსკის „ხუთი 

ფილტრის თეორიის“ ჭრილში“ 

ასოცირებული პროფესორი მანანა 

შამილიშვილი 

  

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია –  3 

 
1 ბრეგვაძე მაიკო საქართველოს მოსახლეობის ქორწინებითი სტრუქტურის ტრანსფორმაციები მე-20 ასოცირებული პროფესორი ანზორ 



 

 

 

საუკუნესა და 21-ე საუკუნის დასაწყისში“ სახვაძე 

2 რიკაძე ნატო ,რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის დემოგრაფიული მდგომარეობა, მე-20 საუკუნის 

70-იანი წლებიდან 21-საუკუნის დასაწყისში“ 

ასოცირებული პროფესორი ანზორ 

სახვაძე 

3 ჯაოშვილი ანი "საქართველოს მოსახლეობის შობადობის ტენდენციები მე-20 საუკუნესა და  21-

საუკუნის დასაწყისში“ 

ასოცირებული პროფესორი ანზორ 

სახვაძე 

  

საზოგადოებრივი გეოგრაფია – 6 

 
1 გაგუა აჩიკო ლათინური ამერიკა: ტერიტორიული დავები გეოპოლიტიკის პრიზმაში პროფესორი  გიორგი გოგსაძე 

2 გოცირიძე ნინო კოვიდ პანდემიის გავლენა საქართველოს ტურისტულ სექტორზე ასოცირებული პროფესორი 

ია იაშვილი 

3 ედიბერიძე მაგდა ღვინის ტურიზმის ტერიტორიული სტრუქტურა და განვითარების 

პერსპექტივები იმერეთის რეგიონში (ბაღდათის, ზესტაფონისა და თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტების მაგალითზე) 

ასოცირებული პროფესორი 

ია იაშვილი 

4 მარგველანი ანა ზემო სვანეთის მდგრადი ტურისტული განვითარების პერსპექტივები 

და Covid 19-ის პანდემიით შექმნილი გამოწვევები. 

ასოცირებული პროფესორი 

ია იაშვილი 

5 ფედროვი თამუნა ტურიზმის განვითარების სპეციფიკა და გამოწვევები ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში 

 პროფესორი იოსებ 

სალუქვაძე 

6 ხომერიკი აკაკი პალიასტომის ტბის ტურისტულ-რეკრეაციული სისტემის მდგრადი 

განვითარების ანალიზი ფოთის მუნიციპალიტეტში 

ასოცირებული პროფესორი 

ნინო პავლიაშვილი 

  

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) –  3 

 

1 ტორიკოვა ტეტიანა რუსეთის ნაციონალისტური მითი უკრაინის კრიზისის შესახებ-"ნოვოროსია" და მისი 

წარუმატებლობა 

ასოცირებული პროფესორი  ფიქრია 

ასანიშვილი 

2 ქენქაძე დავითი რუსეთის დიდ გეოპოლიტიკაში დაბრუნება - ყარაბაღის მეორე ომი და მისი 

გავლენები საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივებზე. 

ასოცირებული პროფესორი  ფიქრია 

ასანიშვილი 

 

3 ასათიანი რუსუდან ყარაბახის კონფლიქტის გამომწვევი ფაქტორები 2020 წელს მოწვეული ლექტორი გიორგი 

მჭედლიშვილი 

  

გენდერის კვლევა – 9 

 

1 ბერია თამარ ქალთა სხეულების მიმართ არსებული სტანდარტებისა და ქალთა გაძლიერების, ასოცირებული პროფესორი მედეა 



 

 

 

როგორც გაყიდვადი ტრენდის, ინტერსექციური ფემინიზმის პოზიციიდან კრიტიკა 

 

ბადაშვილი  

მოწვეული პედაგოგი თამთა მელაშვილი  

2 ბრაგვაძე მარიამ ქართველი დედების ხედვები ქალიშვილობის შესახებ". მოწვეული პედაგოგები: მაია ბარქაია და 

თამთა მელაშვილი 

3 კურტანიძე ზოია ,ქალისა და კაცის თვალით დანახული 2008 წლის ომი".  ასოცირებული პროფესორი თეონა 

მატარაძე  

მოწვეული პედაგოგი  ნარგიზა 

არჯევანიძე 

4 მაჩალაძე ალეკო შრომა და გენდერი-კოვიდის გავლენა დასაქმებაზე საქართველოში ასოცირებული პროფესორი მედეა 

ბადაშვილი 

5 მჭედლიშვილი მარი "ქალთა როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 

მაგალითზე".   

ასოცირებული პროფესორი მედეა 

ბადაშვილი 

6 საგინაშვილი მაგდა “სუროგატი დედობა და მის მიმართ ქალური სოლიდარობის საკითხი 

საქართველოში“  

ასოცირებული პროფესორი თეონა 

მატარაძე  

მოწვეული პედაგოგი თამთა 

მელაშვილი; 

7 ჩიტაია მაია გენდერის ეკონომიკური უთანასწორობა:მემკვიდრეობის თანასწორი 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა,როგორც კულტურულ-სპირიტუალური იმპერატივი 

და ქალთა ეკონომიკური ჩაგვრის დეტერმინანტი 

მოწვეული პედაგოგი მაია ბარქაია 

8 ცქიფურიშვილი 

ნინო 

“სექსუალობის ასახვა მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის 

ქართველი მწერალი ქალების ნაწარმოებებში”.  

ასოცირებული პროფესორი მედეა 

ბადაშვილი  

მოწვეული პედაგოგი სალომე 

ცოფურაშვილი; 

9 ასათაშვილი ნინო "თვითმობილიზაციის პრაქტიკები და ქალთა როლი სათემო ცხოვრებაში".  მოწვეული პედაგოგი მაია ბარქაია 

  

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა –8 

 

1 ასათიანი გიორგი „ ნეოოსმანიზმი - ლატენტური კონფლიქტის პოტენციალი საქართველო-თურქეთის 

ურთიერთობებში. 

მოწვეული პედაგოგი  ვახტანგ 

მაისაია.  

2 ბასარია შოთა რუსეთის საგარეო პოლიტიკური მიზნები და შეიარაღებული კონფლიქტები პოსტ საბჭოთა 

სივრცეში" 

ასოცირებული პროფესორი თეონა 

მატარაძე, 

მოწვეული პედაგოგი  ვახტანგ 

მაისაია. 

3 გეგუჩაძე სანდრო სამშვიდობო ზონები: არიზონა მარკეტის და ერგნეთის ბაზრობის შედარებითი ანალიზი   პროფესორი გუგული მაღრაძე 

4 გოგინაშვილი გიორგი მთიანი ყარაბახის სამხედრო კონფლიქტი  გეოპოლიტიკურ კონტექსტში".  მოწვეული პედაგოგი  ვახტანგ 

მაისაია.  



 

 

 

5 დანელია გიორგი მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის გავლენა საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ 

უმცირესობებზე.  

მოწვეული პედაგოგი  ვახტანგ 

მაისაია.  

6 კოსტავა ნათია სოციალური კონფლიქტების მედია ანალიზ9  - საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების  

კონტექსტში. 

მოწვეული პედაგოგი  ვახტანგ 

მაისაია.  

7 ჩიხლაძე მარიამი საზღვაო ტერორიზმი და მისი გავლენა ეროვნული უსაფრთხოებსი გარემოზე (სომალის 

მაგალითზე) 

მოწვეული პედაგოგი  ვახტანგ 

მაისაია.  

8 ხაჟალია დავით მთიანი ყარაბაღის სამმხრივი ხელშეკრულების გავლენა კავკასიის რეგიონული 

უსაფრთხოების სისტემაზე, გეოსტრატეგიული და გეოეკონომიკური ფაქტორები." 

მოწვეული პედაგოგი  ვახტანგ 

მაისაია.  

  

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა – 15 

 

1 გელაშვილი სოფიკო ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში: 

სტრატეგიული კონკურენცია ჩინეთთან სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში.  

ასოცირებული პროფესორი 

თორნიკე თურმანიძე 

2 ესებიძე ნინო ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკური დინამიკა სამხრეთ აზიაში.  ასოცირებული პროფესორი 

ეკა აკობია 

3 ზალოშვილი 

მარიამი 

საუდის არაბეთისა და ირანის დაპირისპირების გავლენა სირიის სამოქალაქო ომზე.  

 

ასოცირებული პროფესორი 

ფიქრია ასანიშვილი 

4 კუპრაშვილი 

ელგუჯა 

საქართველოს ევრო-ატლანტიკური საგარეო პოლიტიკური კურსი, 2013-2021 წლებში.  

 

ასოცირებული პროფესორი 

ნიკოლოზ სამხარაძე 

5 მამულაძე ნიკა თურქეთის რეგიონალური პოლიტიკა AKP-ის მმართველობის პირობებში: თურქეთ-

რუსეთის ურთიერთობები.  

პროფესორი  ზურაბ 

დავითაშვილი 

6 მღებრიშვილი ანი ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთის 

რეგიონში: სტრატეგიული პარტნიორობა ისრაელთან.  

ასოცირებული პროფესორი 

თორნიკე თურმანიძე 

7 ნიკურაძე ქრისტინე თურქეთის როლი ევროკავშირის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში.  ასოცირებული პროფესორი 

ფიქრია ასანიშვილი 

8 საგინაძე 

ალექსანდრე 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკა უკრაინის მიმართ: დონბასის კონფლიქტი.  ასოცირებული პროფესორი 

ფიქრია ასანიშვილი 

9 სილაგაძე გივი ევროკავშირისა და რუსეთის კონკურენცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნახევრად-

დემოკრატიებში (საქართველო, სომხეთი, მოლდოვა, უკრაინა).  

ასოცირებული პროფესორი 

დავით მაცაბერიძე 

10 სირბილაძე ლანა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების (ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი) 

უსაფრთხოების გარემოს ანალიზი რუსული ჰიბრიდული საფრთხეების კონტექსტში.  

ასოცირებული პროფესორი 

თორნიკე თურმანიძე 

11 უთურაშვილი 

ვერიკო 

სახელმწიფო კომპანიები როგორც ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი.  ასოცირებული პროფესორი 

ეკა აკობია 



 

 

 

12 ფიცხელაური გელა კლიმატის ცვლილების საკითხი, როგორც თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკის 

გამოწვევა: გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის საფუძველზე 

გლობალური საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის განსაზღვრა.  

პროფესორი  ზურაბ 

დავითაშვილი 

13 შავერდოვი მუსეიფ ევროკავშირისა და რუსეთის ენერგოპოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში/კასპიის ზღვაში 

(შედარებითი ანალიზი).  

ასოცირებული პროფესორი 

დავით მაცაბერიძე 

14 ხიზანეიშვილი 

კონსტანტინე 

რუსეთის გავლენა საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციაზე.  ასოცირებული პროფესორი 

ნიკოლოზ სამხარაძე 

15 ბურჯალიანი 

გიორგი 

სერბეთის ბალანსის პოლიტიკა დასავლეთსა და რუსეთს შორის.  ასოცირებული პროფესორი 

დავით მაცაბერიძე 

  

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები –3 

 
1 ქურიძე ჯაბა 

აფხაზური ნაციონალიზმის ფორმირების განმაპირობებელი ფაქტორები 

პროფესორი ზურაბ 

დავითაშვილი 

2 ცერცვაძე ირაკლი ქართული ნაციონალიზმი და ქართული კინო (1922-1991 წლები). 

 

პროფესორი ზურაბ 

დავითაშვილი 

3 ჭეიშვილი  ანა 

ნაციონალური იდენტობის ფორმირების ეტაპები საქართველოში (1992-2012). 

მოწვეული პედაგოგი ირაკლი 

ჩხაიძე 

  

სოციოლოგია – 6 

 
1 ლურსმანაშვილი 

ირაკლი 

კოვიდ პანდემიის გავლენა ახალგაზრდებზე პროფესორი ამირან 

ბერძენიშვილი 

2 მახარაძე შალვა ქართულ სოციალურ მედიაში ანტიდასავლური დისკურსები: რელიგიური და სექსუალური 

იდენტობა  

ასოცირებული პროფესორი ლია 

წულაძე 

3 ოსიშვილი მიხეილ ქართულ სატელევიზიო მედიაში პოლიტიკოსთა დომინანტური დისკურსები 

ევროპეიზაციის მექანიზმების საკითხთან დაკავშირებით  

ასოცირებული პროფესორი ლია 

წულაძე 

4 ფანჩულიძე თამარი განათლების ხელმისაწვდომობა პანდემიის პირობებში (მაღალმთიანი აჭარის მაგალითზე) პროფესორი ამირან 

ბერძენიშვილი 

5 წურწუმია ნუკრი მეცნიერების ფენომენი პოსტმოდერნისტულ საზოგადოებაში პროფესორი ამირან 

ბერძენიშვილი 

6 ხაბეიშვილი თინათინ პოლიტიკური ლიდერის იმიჯის რეპრეზენტაციის გავლენა ელექტორატის ხედვაზე ასოცირებული პროფესორი ლია 

წულაძე 

   



 

 

 

 

სოციალური მუშაობა – 9 

 
1 აბულაშვილი სალომე ,სოციალური მუშაობა პრობაციის სისტემაში - სოციალური მუშაკის როლი დანაშაულის 

პრევენციის, რეციდივისა და ზიანის რისკის შემცირებაში - საქართველოს მაგალითის ანალიზი 

და საერთაშორისო გამოცდილება". 

 

ასოცირებული პროფესორი 

სალომე ნამიჭეიშვილი 

2 გაგიშვილი ნინო სახელმწიფო ზრუნვის მომსახურების გავლენა ხანდაზმულთა კეთილდღეობაზე. ასოცირებული პროფესორი 

თამარ მახარაძე 

3 გოგიშვილი ნათია დისტანციური სწავლების მეთოდის გავლენა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებზე ასოცირებული პროფესორი ნინო 

შატბერაშვილი 

4 გორთამაშვილი ანა შშმ პირთა გამოწვევები კოვიდ პანდემიის დროს მოწვეული პედაგოგი მაგული 

შაღაშვილი 

5 კვანტალიანი ეკა სკოლის პერსონალის ინფორმირებულობა ბავშვთა უგულებელყოფის საკითხებში ასოცირებული პროფესორი ნინო 

შატბერაშვილი 

6 ნათელაძე მარიამი სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების გამოწვევები COVID-19 პანდემიის დროს ასოცირებული პროფესორი 

თამარ მახარაძე 

7 სოსელია მაგდა მშობლის როლი შშმ ბავშვთა სოციალური ინკლუზიის პროცესში - ძირითადი ბარიერები და 

გამოწვევები 

ასოცირებული პროფესორი 

თამარ მახარაძე 

8 ხეთაგაშვილი დავით სოციალური მუშაობის როლი შეზღუდული ინტელექტუალური შესაძლებლობის მქონე 

პირების დასაქმებისას 

მოწვეული პედაგოგი მაგული 

შაღაშვილი 

9 ხუროშვილი მარიამ დევნილი ქალების ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე მოქმედი ფსიქო-

სოციალური და ფინანსური ბარიერები - წეროვნის, წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებების 

მაგალითზე 

მოწვეული პედაგოგი ზურაბ 

ტატანაშვილი 

 

  

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება –17 

 

1 ადეიშვილი მარიამ „ორგანიზაციიდან კადრების გადინების მიზეზები და მისი შემცირების გზები 

(საჯარო და კერძო სექტორების შედარება).”  

პროფესორი რევაზ 

ჯორბენაძე. 

ასოცირებული პროფესორი-

თეონა მატარაძე 

2 ბაჯაძე მარიამ „გუნდის როლი ორგანიზაციის ეფექტურობის გაუმჯობესებაში“  პროფესორი რევაზ 

ჯორბენაძე.  

ასოცირებული პროფესორი-

თეონა მატარაძე 



 

 

 

3 გელოვანი ნატალია -„ორგანიზაციული ცვლილებების მართვის გამოწვევები დისტანციურად 

მუშაობისას.“  

პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

4 გრიგალაშვილი 

სალომე 

„თანამშრომელთა კორპორაციული იდენტურობის გამაძლიერებელი და 

შემაფერხებელი ფაქტორები საჯარო ორგანიზაციებში.“  

პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

5 ივანიშვილი გვანცა „ლიდერობის სტილის გავლენა თანამშრომელთა  კრეატიულობაზე.”  პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

6 კუტუბიძე გვანცა „თანამშრომელთა მოტივავიის გავლენა ორგანიზაციის განვითარებაზე.“  პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

ასოცირებული პროფესორი-

თეონა მატარაძე 

7 მთავრიშვილი 

ოთარ 

„ახლად დაარსებული კომპანიის, პიონერული ფაზის ანალიზი და პრობლემები.“  პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

8 სამხარაძე მარიამ „შრომითი კმაყოფილება და კომპანიისადმი ერთგულება Agile და არა Agile IT 

ორგანიზაციაში.“  

პროფესორი რევაზ 

ჯორბენაძე. 

9 ტაკიძე ნინო „გადარჩენილის სინდრომი: შემცირებები ორგანიზაციებში და მათი გავლენა 

დარჩენილ თანამშრომელთა მოტივაციაზე.“  

პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

10 ფხალაძე სოფიო „სოციალურ-ფსიქოლოგიური კლიმატი და თანამშრომელთა კმაყოფილება კერძო და 

საჯარო ორგანიზაციებში.“   

პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

11 ქეშელაშვილი ია „ორგანიზაციის განვითარების ფაზების გავლენა ადამიანური რესურსის 

განვითარებაზე.“  

პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

12 ქუშაშვილი სალომე "მარკეტინგული სტრატეგიის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში".  პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

13 ჩერქეზიშვილი 

სოფიო 

„წახალისების ფორმები და მათი როლი ორგანიზაციის თანამშრომელთა 

მოტივირებაში.“  

პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

14 ჩიტაია ნათია „ორგანიზაციის მართვის სტილი და მისი გავლენა თანამშრომელთა კმაყოფილებაზე.“  პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

15 ცომაია გიორგი -„ორგანიზაციის კულტურის გავლენა თანამშრომელთა წარმატებაზე.“  პროფესორი -ნოდარ 

ბელქანია. 

16 წამალაშვილი ნუცა „ორგანიზაციის ტრანსფორმაცია: როგორ ეხმარება ეჯაილ მიდგომა ორგანიზაციის 

ეფექტურობის ზრდას.“  

 

პროფესორი რევაზ 

ჯორბენაძე. 

17 ჯიბღაშვილი ანი „სამუშაოზე ავტონომია და შრომითი პერფორმანსი.“  პროფესორი რევაზ 



 

 

 

ჯორბენაძე. 

 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები - 6 

 

1 ბოკუჩავა მერაბ ეთნიკური უმცირესობების გაშუქების საკითხი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

ეთერში  (2021  წლის  მაუწყებლის მაგალითზე)    

ასოცირებული პროფესორი  

ნინო ჭალაგანიძე 

2 ონიანი თამარ თანამედროვე მედია- მნიშვნელობა და პერსპექტივები ასოცირებული პროფესორი 

რევაზ ჭიჭინაძე 

3 პირველაშვილი ანი -რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე სამყაროში ასოცირებული პროფესორი 

რევაზ ჭიჭინაძე 

4 რუაძე ლიკა თანამედროვე მედია- მნიშვნელობა და პერსპექტივები ასოცირებული პროფესორი 

რევაზ ჭიჭინაძე 

5 ქანთარია მონიკა -რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე სამყაროში ასოცირებული პროფესორი 

რევაზ ჭიჭინაძე 

6 წივწივაძე ეკატერინე რეგიონალური მედიის უპირატესობები და გამოწვევები ასოცირებული პროფესორი 

ნათია კუპრაშვილი 

 

მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები - 3 

 

1 ზარიძე ცოტნე სოციალური მედიის ზემოქმედება საზოგადოებაზე. 
 Impact of social media on society,   

Professor Mariam Gersamia  

პროფესორი მარიამ გერსამია 

2 მარქარიანი ლიანა Pseudo-positivism and Covid-19: Reasons behind sharing Fake news 

(Georgian social media analysis) 

ცრუპოზიტივიმი და covid-19: ყალბი ინფორმაციის გაზიარების მიზეზები 

(ქართული სოციალური მედიის მაგალითებზე) 

ასოცირებული პროფესორი 

მაია ტორაძე 

Associated Professor Maia 

Toradze 

3 მუკნიაშვილი 

თამარ 

The Influence Of Advertising On Consumer Behavior, 

 რეკლამის გავლენა მომხმარებლის ქცევაზე,  

დოქტ. თეა გველესიანი 

Dr. Tea Gvelasiani 

 

                 


