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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანის ბრძანება 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო 
წელს დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდის/გასაუბრების  გრაფიკისა და 

დარგობრივი კომისიების

 დამტკიცების შესახებ

 ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს  2018-2019 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდისა 
და გასაუბრების ჩატარების გრაფიკი:

1.1.  გამოცდა

 პოლიტიკის მეცნიერება– 7 სექტემბერი, 9:00 სთ; თსუ, X კორპუსი (მაღლივი)

1.2.  გასაუბრება

 პოლიტიკის მეცნიერება – 11 სექტემბერი, 11:00 სთ; მე-4 კორპუსი, ოთახი N 

209

 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია  - 11 სექტემბერი, 14:00 სთ; მე-6 

კორპუსი, ოთახი N 105

 ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება   - 11 სექტემბერი, 17:00 

სთ,  მე-6 კორპუსი, ოთახი N 303

 საზოგადოებრივი გეოგრაფია  - 12 სექტემბერი, 11:00 სთ, მე-4 კორპუსი, 

ოთახი N 213

 სოციოლოგია  -  12 სექტემბერი. 11:00 სთ, მე-4 კორპუსი, ოთახი N 314



 კონფლიქტების ანალიზი  და მართვა  -12 სექტემბერი. 12:00 სთ, მე-6 

კორპუსი, ოთახი N 303

 ურბანისტიკა   - 12 სექტემბერი, 15:00 სთ, მე-4 კორპუსი, ოთახი N 213

 ურბანისტიკა (ინგლისურენოვანი)- 12 სექტემბერი, 16:00 სთ, მე-4 კორპუსი, 

ოთახი N 213

 დემოგრაფია  - 13 სექტემბერი, 12:00 სთ; მე-4 კორპუსი, ოთახი N 213

 მასობრივი კომუნიკაცია - 13  სექტემბერი,  13:00 სთ, მე-6 კორპუსი, ოთახი N 

303

2. დამტკიცდეს 2018-2019 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდისა 
და გასაუბრების დარგობრივი კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.  პოლიტიკის მეცნიერება
1) მალხაზ მაცაბერიძე - პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) ნანა მაჭარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი /მდივანი/ 
3) ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი 
4) სალომე დუნდუა - ასოცირებული პროფესორი
5) ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი

2.2. კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

1) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი /მდივანი/
3) მარინა ბურძენიძე -ასოცირებული პროფესორი
4) ფლორა ესებუა - მოწვეული პედაგოგი

2.3.  ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება

1) ნოდარ ბელქანია - პროფესორი  /თავმჯდომარე/
2) რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი /მდივანი/
3) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი

2.4.  საზოგადოებრივი გეოგრაფია
1) გიორგი გოგსაძე - პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) ნინო პავლიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი /მდივანი/
3) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი
4) დავით სიჭინავა - ასისტენტ პროფესორი

2.5.  სოციოლოგია

1) იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი /თავმჯდომარე/



2) ლელა გაფრინდაშვილი - ასოცირებული პროფესორი /მდივანი/
3) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი
4) ნინო დურგლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5) თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი

2.6. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
1) გუგული მაღრაძე - პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი /მდივანი/
3) ზურაბ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
4) ვახტანგ მაისაია - მოწვეული პედაგოგი

2.7. ურბანისტიკა

1) იოსებ სალუქვაძე - პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი /მდივანი/
3) გიორგი გოგსაძე - პროფესორი

2.8. ურბანისტიკა (ინგლისურენოვანი)

1) იოსებ სალუქვაძე - პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) ნინო პავლიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი /მდივანი/
3) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი

2.9. დემოგრაფია

1) ვაჟა ლორთქიფანიძე - პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) გიორგი გოგსაძე -პროფესორი /მდივანი/
3) ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი
4) მარინა ბურძენიძე - ასოცირებული პროფესორი

2.10. მასობრივი კომუნიკაცია 

1) ნინო ჭალაგანიძე - ასოცირებული პროფესორი /თავმჯდომარე/
2) ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი /მდივანი/
3) მარი წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი 
4) მანანა შამილიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა და დეკანის სამდივნომ 
უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო 
ადგილზე განთავსება.
 

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე



სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი                   

თამარ დოლბაია
თამარ დოლბაია

დეკანი
ადმინისტრაცია


