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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანის ბრძანება 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის 
ვადებისა და დაცვის კომისიების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ 
ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 
სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–5 
მუხლის მე–2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 25 მაისის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის 
მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2018–2019  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო 
ნაშრომების დაცვის ვადები:

პოლიტიკის მეცნიერება –  25-26 ივლისი, 10:00 საათი, VI კორპუსი, 303 
აუდიტორია



სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა –  31  ივლისი, 10:00 საათი, I  
კორპუსი, #321 აუდიტორია
დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა – 27 ივლისი, 10:00 საათი, IV 
კორპუსი, #207 აუდიტორია
ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები – 26 ივლისი, 11:00 საათი, IV 
კორპუსი, #207 აუდიტორია
მედია და ახალი ტექნოლოგიები – 29 ივლისი, 11:00 საათი, VI კორპუსი, #205 
აუდიტორია
მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები – 29-30 ივლისი, 11:00 საათი, VI 
კორპუსი, #303  აუდიტორია
საზოგადოებრივი გეოგრაფია –  14-15 ივლისი, 11:00 საათი, IV კორპუსი, #213 
აუდიტორია
დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია – 25 ივლისი, 12:00 საათი, IV კორპუსი, 
#213 აუდიტორია
სოციოლოგია  – 25-26 ივლისი, 10:00 საათი, 4 კორპუსი, #309 აუდიტორია
სოციალური მუშაობა – 29 ივლისი, 10:00 საათი, IV კორპუსი, #314 აუდიტორია
კულტურისა და მედიის სოციოლოგია - 26 ივლისი, 11:00 საათი, II კორპუსი , 
#163 აუდიტორია

               ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები – 26 ივლისი, 10:00 საათი,    
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი  #105 აუდიტორია
კონფლიქტების ანალიზი და მართვა – 29 ივლისი, 12:00 საათი, II კორპუსი, #240 
აუდიტორია
 გენდერის კვლევა –30 ივლისი, 13:00 საათი, II კორპუსი, #336 აუდიტორია
 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება - 30-31 ივლისი, 14:00 საათი, VI 
კორპუსი, 303 აუდიტორია
 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) – 30 ივლისი, 12:00 სათი, 
I კორპუსი, #01  აუდიტორია

2. შეიქმნას 2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო
         ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

            პოლიტიკის მეცნიერება 
             1) სალომე დუნდუა – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

2) თამარ ქარაია - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
3) მალხაზ მაცაბერიძე – პროფესორი
4) ალექსანდრე კუხიანიძე – პროფესორი
5) ზვიად აბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი

            სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა
1) ალექსანდრე კუხიანიძე –  პროფესორი , კომისიის თავმჯდომარე
2) თამარ ქარაია - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი



3) დავით მაცაბერიძე – ასისტენტ პროფესორი   
4) ზვიად აბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი
5) ეკა დარბაიძე - მოწვეული პედაგოგი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი

          დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა
            1) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
            2) ეკა აკობია – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
            3) ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
            4) თორნიკე თურმანიძე – ასოცირებული პროფესორი
            5) სოფიო პეტრიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

           ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები
              1) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
              2) ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
              3) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
              4) დავით მაცაბერიძე – ასისტენტ პროფესორი
              5) ირაკლი ჩხაიძე – ასისტენტ პროფესორი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი)
               
          მედია და ახალი ტექნოლოგიები

 1) ნანული ტალახაძე  - ასოცირებული  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 2) ხათუნა კაჭარავა - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
 3) ნათია კუპრაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 4) ნინო ჭალაგანიძე – ასოცირებული პროფესორი
 5) რევაზ ჭიჭინაძე - ასოცირებული პროფესორი

         მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები
             1) მარი წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე            

2) მაია ტორიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიი მდივანი
3) მანანა შამილიშვილი -  ასოცირებული პროფესორი
4) ნინო ჭალაგანიძე – ასოცირებული პროფესორი
5) ხათუნა მაისაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

          საზოგადოებრივი გეოგრაფია
1) გიორგი  გოგსაძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2) ნინო პავლიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
3) ვალერიან მელიქიძე  – ასოცირებული პროფესორი
4) ია იაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
5) გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი



           დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია
               1) ვაჟა ლორთქიფანიძე –  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
               2) ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
               3) თამარ დოლბაია – ასოცირებული  პროფესორი

 4) გიორგი  გოგსაძე– პროფესორი
 5) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი

            სოციოლოგია
1) იაგო  კაჭკაჭიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
2) მარინა ბურძენიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
3) ამირან ბერძენიშვილი – პროფესორი
4) ლია წულაძე -  ასოცირებული პროფესორი
5) თეონა მატარაძე  – ასოცირებული პროფესორი

          სოციალური მუშაობა
             1) ნინო შატბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
             2) სალომე ნამიჭეიშვილი– ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
             3) თამარ მახარაძე– ასოცირებული პროფესორი  
             4) ზურაბ ტატანაშვილი - მოწვეული პედაგოგი
             5) თენგიზ ვერულავა - ასოცირებული პროფესორი  
           
        კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

   1)  ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
   2) მარინა ბურძენიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
   3) ამირან ბერძენიშვილი -  პროფესორი
  4) კახა ქეცბაია  – ასოცირებული პროფესორი
  5) ფლორა ესებუა - მოწვეული პედაგოგი სოციოლოგიის დოქტორი

           
   კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
         1) რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
         2) გუგული მაღრაძე – პროფესორი
         3) ზურაბ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
         4) ვახტანგ მაისაია - მოწვეული პედაგოგი 
         5) მარეხ დევიძე - მოწვეული პედაგოგი - კომისიის მდივანი
           
    გენდერის კვლევა
           1) თეონა მატარაძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
           2) ნარგიზა არჯევანიძე – მოწვეული პედაგოგი, კომისიის მდივანი
           3) ლელა გაფრინდაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
           4) მაია ბარქაია –  მოწვეული პედაგოგი
           5) სალომე ცოფურაშვილი - მოწვეული პედაგოგი, გენდერის დოქტორი



   ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება
         1) ნოდარ ბელქანია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
         2) რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, კომისიის მდივანი
         3) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი
         4) დალი ოსეფაშვილი - მოწვეული პედაგოგი
         5) ნოდარ სარჯველაძე - მოწვეული პედაგოგი
    
   ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი)
           1) ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
           2) ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი,  კომისიის მდივანი
           3) თორნიკე თურმანიძე - ასოცირებული პროფესორი
          4) ზურაბ დავითაშვილი - პროფესორი
          5) დავით მაცაბერიძე  – ასისტენტ პროფესორი

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს 
დაინტერესებულ  პირთათვის ბრძანების გაცნობა .

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

თამარ დოლბაია

დეკანი
ადმინისტრაცია


