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კონფერენციის გახსნა: 1400 სთ. 

 

(სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსი,                                             

 პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი)                                          

 

მისალმებები: 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში,  

                               პროფესორი მერაბ ბერიძე 

 

ფაკულტეტების დეკანები 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

მისიის წარდგენა  

რექტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე 

 

სექციური მუშაობა: 1430 – 1630 სთ. 

რეგლამენტი:   მოხსენება 10 წთ., დისკუსია 3 წთ.                     

შემაჯამებელი სხდომა:  1700  სთ. 

(პროფესორ სერგო მელიქიძის სახელობის აუდიტორია №123, I კორპუსი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი მერაბ  ბერიძე  

  

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,  

ასოც. პროფესორი გულიკო  ბექაური  

  

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ცისკარა  ზარანდია  

  

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი მალხაზ  ლომსაძე  

  

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,  

პროფესორი გიორგი  მესხი  

  

კონფერენციის მდივანი:  უფროსი სპეციალისტი მანანა  იოსელიანი  



 

 

 
 

ენის სექცია 

აუდიტორია №126  (I კორპუსი) 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი მერაბ  ბერიძე  

 

1. მარიამ  ბალასანიანი-გოგნაძე ,  ასისტენტ  პროფესორი,  

სამცხე-ჯავახეთის ზოგიერთი ტოპონომის  ტ რანსკრიფცია  სომხური  გამოცემების  მიხედვით   

2. მაკა  ბერიძე ,  ასოცირებული პროფესორი,  

ციფრული  ჰუმანიტ არია  და  საუნივერსიტ ეტ ო  პერსპექტ ივები  

3. მერაბ  ბერიძე ,  პროფესორი,  

წყისის  ეტ იმოლოგიისათვის  

4. თამარ  გელაშვილი ,  მასწავლებელი,  

მიმღეობის ტ რანსფერის თავისებურებები ინგლისურ-ქართულ თარგმანთან მიმართებაში (კ. 
გამსახურდიას  „დიდოსტ ატ ის  კონსტ ანტ ინეს  მარჯვენის“ მიხედვით )   

5. ასმათ  ევსაია ,  ასოცირებული პროფესორი, 

გრამატიკული ინტერფერენციის პრობლემა ქართველ სტუდენტთა რუსულ ზეპირ მეტ ყველებაში  

6. ლამზირა  კობაიძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 

კაუზატ ივი  მეგრულში  

7. ნათელა  მელიქიძე ,  მასწავლებელი,  
მეტსახელებიდან მომდინარე გვარსახელები, რომლებიც ასპინძის მუნიციპალიტეტში დღეს აღარ 

გვხვდება  
8. მაია  ქუქჩიშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 

სომატ ური  სახელები  ქართული  და  ახალბერძნული  ენების  ფრაზეოლოგიაში  
9. ზოია  ყურმაშვილი ,  მასწავლებელი,  

ირიბი  ობიექტ ური  პირის  ნიშნების  მართლწერისათვის  

 

ლიტერატურის სექცია 

აუდიტორია №128  (I კორპუსი) 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტ ან  სულავა  

 

1. დალი  ბეთხოშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 
წუთისოფლის  საკითხი  აკაკი  წერეთლის  პოეზიაში  

2. სოფიკო  გვარამაძე ,  მასწავლებელი,  
ნიკო ლორთქიფანიძის „უკვდავება“ და  აკაკი წერეთლის „აღმართ-აღმართ“, ლიტერატურული 

პარალელები  
3. ქეთინო  გრძელიშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი,  

შინაგანი განცდის გადმოცემის მხატვრული მეთოდი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით  
4. მაყვალა  დავითაძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 

ეპიტ აფიური  პოეზიის  ნაკადი  ქართველ  პოეტ თა  შემოქმედებაში  (XVIII-XX სს) 
5. დიანა  მიქელაძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 

საზოგადოების  მანკიერი  მხარეების  მხილება  უილიამ  თეკერეის  შემოქმედების  მიხედვით  



6. ნესტ ან  სულავა ,  პროფესორი,  
მეფის  ბიბლიური  მოდელი  და  სულხან  საბა  ორბელიანი  

7. მარინე  შონია ,  ასოცირებული პროფესორი, 
კრებული  „თურქლერ“ ახალციხისა  და  ახალციხელი  თურქების  შესახებ  
 

 

 

 

ისტორიის, ეთნოლოგიისა და არქეოლოგიის სექცია 

პროფესორ ვალერი სილოგავას სახელობის  კაბინეტი 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა  იველაშვილი  

1. უჩა ბლუაშვილი, პროფესორი,  
ვისია სოჭი?  –  ჩვენში დამკვიდრებული ერთი სტერეოტიპის შესახებ 

2. დოდო ბერიძე, მასწავლებელი,  ქართული ჯარის მშენებლობის ისტორიიდან, (ჟურნალ 
„რესპუბლიკის ჯარის“ მასალების მიხედვით) 1918 წელი 

3. მედეა  ბურდული ,  ასოცირებული პროფესორი, 
„ღვინის გზა“ – თვითდასაქმების პერსპექტივა ქართულ სოფელში (კახეთის ეთნოგრაფიული 

მასალების  მიხედვით ) 
4. თინა  იველაშვილი ,  პროფესორი,  

ქართველ  ებრაელთა  სასაფლაო  ქალაქ  ახალციხეში  

5. თამარ  მათიაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 
მუსოპრიანი   – გეტ ას  დარბაზული  ეკლესია   

6. ედიშერ  ნარიმანიძე ,  ასისტენტ-პროფესორი, 
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ურთიერთობა ჩრდილოეთ კავკასიასთან  (1923 წ. ივნისი  – 1923 წ. ნოემბერი) 

 
 
 
 

განათლების სექცია 

აუდიტორია №123 (I კორპუსი) 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოც.  პროფესორი ლალი  ბერიძე  

 

1.  მარიანა ბალასანიანი, ასოცირებული პროფესორი, 
 ტ ექნოლოგია  ქვესტი რუსული ენის გაკვეთილზე 

2. ლალი  ბერიძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 
ინტერკულტურული კომპეტენციის განვითარება უცხოური ენის გაკვეთილზე მხატვრული ტექსტის 
მეშვეობით  (დიმიტ რი  დინევის  – „დუმილი  ოქროა“,  მაგალითზე) 

3. გულიკო  ბექაური ,  ასოცირებული პროფესორი, 
ბავშვის  ფსიქოლოგიური  განვითარების  თავისებურებანი  გარდამავალ  ასაკში  

4. მაკა  მურვანიძე ,   ასისტენტ  პროფესორი,  
თეატ რის  მეთოდი  ინგლისური  ენის  სწავლების  პროცესში  

5. მარეხ  ნათენაძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 

დიაგნოსტ იკური  ტ ესტ ების  მნიშვნელობა  სწავლის  ხარისხის  ამაღლების  პროცესში  
6. ირმა  ქურდაძე ,  პროფესორი,  

სწავლების  უნივერსალური  დიზაინი  განათლების  ინკლუზიურობის  პროცესში  

7. ნატ ო  ყრუაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი,  



ივანე  როსტ ომაშვილის  პედაგოგიურ -საგანმანათლებლო  მოღვაწეობა  
8. გულნარა ჯანოვა, ასოცირებული პროფესორი,  

განმავითარებელი შეფასებების აქტივობები 
 
 
 
 
 
 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია 

აუდიტორია № 104 (II კორპუსი) 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი  ბუცხრიკიძე  

 

1. ნელი  ბერიძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 
 გაუდაბნოების  გამომწვევი  მიზეზები  და  დაცვის  ღონისძიებები  

2. დავით  ბიძინაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 
საინვესტიციო პროექტის სრულყოფისა და შეფასების ეკონომიკური ასპექტ ები  საქართველოში  

3. გიორგი  ბუცხრიკიძე ,  პროფესორი,  
მიწის  ეკონომიკური  ეფექტ იანობის  ამაღლების  პრობლემები  

4. როინ  თათეშვილი ,  პროფესორი,  
საგადასახადო  ადმინისტ რირება  და  ეკონომიკური  ზრდის  ტ ენდენციები  

5. ცისკარა  ზარანდია ,  პროფესორი,  
კომერციული  ბანკების  საფინანსო  მაჩვენებელთა  სისტ ემის  ზოგიერთი  საკითხი  

6. ჯემალ  მამაიაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 
საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მიზანი, სარგებლიანობა და  
შეზღუდვები  

7. ლევან  სააკაძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 
სავალუტ ო  პოლიტ იკა , როგორც  ეროვნული  ეკონომიკის  მაკრორეგულატ ორი  

8. კობა სანდროშვილი, ასოცირებული პროფესორი, 

საპენსიო რეფორმის გამოწვევები და რისკები 

9. ამალია  შაყულაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი,  
გადასახადების, დანაზოგებისა  და  ინვესტ იციების  შესწავლის  საკითხისათვის  

10.  ლავრენტ ი  ჩიბურდანიძე ,  პროფესორი,  
საქართველოს  სახელმწიფო  ვალის  მართვის  სტ რატ ეგიის  საკითხისათვის  

11.  კარლო  ხუციშვილი ,  მასწავლებელი,  

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დაცვის პრობლემები საქართველოს 
საბიუჯეტ ო   სისტ ემაში  

12.  ნანა  ჯღარკავა ,  ასოცირებული პროფესორი, 

ორგანიზაციული  კულტ ურა  ადამიანური  რესურსების  მართვის  პროცესში  
 
 

სამართლის სექცია 

იმიტირებულ სასამართლოთა დარბაზი 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ  ლომსაძე  

 



1. ზვიად  გოგრიჭიანი ,  მასწავლებელი,  
აუცილებელი  მოგერიება  და  სასამართლო  პრაქტ იკა  

2. პეტ რე  დაუთაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 
ქმედების ქურდობად  კვალიფიკაციისა  და  სასჯელის  შეფარდების  ზოგიერთი  პრობლემა  

3. ნონა  კალანდაძე ,  სამართლის დოქტორი,   
შრომით მიგრანტთა და  მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის საერთაშორისო-

სამართლებრივი  და  ეროვნული  მექანიზმები  
4. ბაკურ ლილუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, 

საქართველოს  საერთაშორისო  სამოქალაქო  პროცესის  პრინციპები  
 

5. მალხაზ  ლომსაძე ,  პროფესორი,   
უდანაშაულობის  პრეზუმფცია   –  სისხლის  სამართლის  პროცესის  პრინციპი  

6. ნელი  ღონღაძე ,  მასწავლებელი,  

სიკვდილით დასჯა ხამურაბის კანონების მიხედვით და პარალელების გავლება  მოსეს  სჯულთან  

7. ელგუჯა  ჭანტ ურია ,  ასოცირებული პროფესორი, 
საკორპორაციო სამართლის განვითარების ისტ ორია  

8. ია  ხარაზი ,  სამართლის დოქტორი,   
საზიარო  უფლებების  სამართლებრივი  რეგულირების  ზოგიერთი   ასპექტ ი  

9. დავით  ხობელია ,  ასოცირებული პროფესორი, 
გაფრთხილება , როგორც  ადმინისტ რაციული  სახდელი  

10.  გიორგი  ხუნაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 
არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და  კანონიერი ნდობა საქართველოს „საჯარო 
სამსახურის  შესახებ“ კანონის  მიხედვით  

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სექცია 

აუდიტორია № 303 (II კორპუსი) 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი  მესხი  

1. ნაზიბროლა ბეგლარაშვილი, გეოგრაფიის დოქტორი, ვაზის კულტურა სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის  აგრო -კლიმატ ური  რესურსის  შესაძლებლობის  ზღვარზე  
2. ნინო ბერიძე, მასწავლებელი,  

ტ ექსტ ური ანიმაცია  
3. თეიმურაზ  გვარამაძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მცენარეთა მავნებელ დაავადებების გამოსავლენად ჩატარებული 

კვლევის  შედეგები  და  მათ  წინააღმდეგ  ბრძოლის  ღონისძიებები  
4. დარეჯან  ვედიაკოვი ,  მასწავლებელი,  

ქსელის  მთლიანობის  შემოწმების  ერთ-ერთი  მეთოდი  
5. მაია  თათეშვილი ,  მასწავლებელი,  

       თანამედროვე  ტ ექნოლოგიების  გამოყენება  სასწავლო  პროცესში  
6. მზია ლობჯანიძე, მასწავლებელი, გენმოდიფიცირებული საკვები  –  საფრთხე თუ მომავლის 

გარანტ ი?... 

7. გიორგი  მესხი ,  პროფესორი,  
ნანომასალების  კვლევა  იონების  გაბნევის  მეთოდით  

8. თამარ ნარიმანიშვილი, მასწავლებელი, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ნიადაგური ოლქის 

აგროკლიმატ ური  რესურსი  
9. მალხაზ  ნარიმანიშვილი ,  მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი,  



გრუნტის დატკეპვნის საწინააღმდეგო მუხლუხა ტრაქტორის ტ ექნიკური მონაცემების გაუმჯობესე-
ბისათვის   

10. ლერი  ნოზაძე ,  ასოცირებული პროფესორი, 
ბიზნესისადმი  პროცესული  მიდგომა  

11. ჯულიეტ ა  ტ აბეშაძე ,  მთვარისა  ქურციკიძე ,  მასწავლებლები,  
www.sjuni.edu.ge-ს  ალტ ერნატ იული  ვებგვერდი  

12. ზაირა ტ ყებუჩავა, ასოცირებული პროფესორი, რევაზ ზედგინიძე, ასოცირებული პროფესორი, 

მალხაზ  ნარიმანაშვილი ,  მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი,   
მინდვრის  დასარევლიანების  გამოკვლევის  შედეგები  ახალციხის  მიდამოებში  

13. ლელა  წითაშვილი ,  ასოცირებული პროფესორი, 

ქართული  ენა   – სახელმწიფო  ენა   – კომპიუტ ერის  ენა  

 

 

 


