
 

 
 

 

 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი დედაენის დღისადმი 

(საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები) 
 

კონფერენციის  გახსნა : 2019 წლის  24 აპრილი, 1400 სთ. 

  
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  II კორპუსი,                                             

პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი                                          

  

მისალმებები: 

რექტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე 

  

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი მერაბ ბერიძე     

           

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში, პროფესორი ნიკოლოზ ახალკაცი 

 

ფაკულტეტების დეკანები 

  

სექციური მუშაობა: 1430 – 1730 სთ. 

რეგლამენტი:   მოხსენება 10 წთ., დისკუსია 5 წთ.                     

შემაჯამებელი სხდომა: 1730 სთ. 

პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი                                         

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციის  საორგანიზაციო  კომიტეტი : 

 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი  მერაბ ბერიძე  

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, 

ასოცირებული  პროფესორი გულიკო ბექაური 

  

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ცისკარა ზარანდია 

  

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

  

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანის მ/შ ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე 

  

კონფერენციის მდივანი:  უფროსი სპეციალისტი მანანა იოსელიანი 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ქართული  ენისა  და  ლიტერატურის  სექცია  

ქართული ენის კაბინეტი (I კორპუსი) 

 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი მერაბ ბერიძე 

 

თანახელმძღვანელი:  მაგისტრანტი ნინო ქიმერიძე 

 

 

 

 

 

1. ეკა გვირჯიშვილი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II 

კურსი, სულხან-საბას ქადაგებათა ძირითადი პრობლემატიკა, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ნესტან სულავა 

2. ნინო გოგოლაძე, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, 

განათლების პრობლემა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი 

3. მაკა გოზალიშვილი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II 

კურსი, ხევისბერი გოჩას პიროვნების სახეცვლილება, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი დალი ბეთხოშვილი 

4. მიხეილ დარბაიძე, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, I კურსი,  

სასულიეროდან საეროში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთინო 

გრძელიშვილი 

5. ნათია დევაძე, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი,  

„კაი ყმის“ სულიერი გარდასახვა ვაჟა-ფშაველას პოემის „ალუდა ქეთელაურის“  

მიხედვით, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი 

6. ლელა თელიაშვილი, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, II 

კურსი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის სათიბ-საძოვარების 

სახელდებისათვის, ხელმძღვანელი: პროფესორი მერაბ ბერიძე 

7. თინათინ კვიჟინაძე, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II 

კურსი,  ქრისტიანული  მოტივი და  მისი მხატვრულ-ესთეტიკური ფუნქცია აკაკი 

წერეთლის შემოქმედებაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთინო 

გრძელიშვილი  

8. მარეხ მარგველაშვილი, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, II 

კურსი, სოფელ ჭვინთის მოსახლეობა და ენობრივი სიტუაცია, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი მერაბ ბერიძე 

9. ნინა ულარჯიშვილი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II 

კურსი, შალვა გორდელიანის მხატვრული სახე ნიკო ლორთქიფანიძის ნაწარმოებში 

„შელოცვა რადიოთი“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთინო 

გრძელიშვილი 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ნინო ქიმერიძე, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, 

სოფელ საყუნეთის მოსახლეობა მე-16 საუკუნეში, ხელმძღვანელი: პროფესორი მერაბ 

ბერიძე 

11. ლელა ჩილაშვილი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II 

კურსი, ზნეობა და  ტრადიციები ალ. ყაზბეგის „ხევისბერ გოჩაში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ინაური 

12. სალომე წიკლაური, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, I 

კურსი,  მითოსური და მხატვრული ფენომენი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი 

13. ქეთევან ხაჩიძე, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, 

სოფელი წნისი ისტორიული წყაროების მიხედვით, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი მაია ქუქჩიშვილი 

14. ნენე ხუციშვილი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, 

ერთი სახარებისეული იგავი და  სულხან-საბა ორბელიანის „ძუნწი დიდვაჭარი“, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთინო გრძელიშვილი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

განათლების  სექცია  

აუდიტორია № 127 (I კორპუსი) 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე 

 

თანახელმძღვანელი:  IV კურსის სტუდენტი ასია ანტონიანი  

 

 

 

 

 

 

1. ასია ანტონიანი,  დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა,   IV კურსი,  

OneNote,   როგორც   ერთ-ერთი სასწავლო ინსტრუმენტი, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული  პროფესორი  მარეხ  ნათენაძე 

2. ნათია გურჯიშვილი, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, ზეპირი 

ანგარიში დაწყებითი კლასების მათემატიკაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი როლანდ ქურდაძე 

3. ნათია გურჯიშვილი, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, 

მასწავლებლის პიროვნების ფსიქოლოგიური თავისებურებანი, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური 

4. ფატიმა ილიასოვა, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო მაინორ 

პროგრამა, III კურსი, ტექსტის სწავლება ინგლისური ენის გაკვეთილზე, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე 

5. მთვარისა ლაბაძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, 

ინდუქცია და  დედუქცია დაწყებით კლასებში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი როლანდ ქურდაძე 

6. მედეა ლომიძე, საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა, I კურსი, პიროვნების 

ინდივიდუალურ-ფსიქოლოგიური თავისებურებანი, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი გულიკო ბექაური 

7. სოფიო ქურციკიძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, 

ეროვნული სასწავლო გეგმა (მესამე თაობა, დაწყებითი საფეხური) და პრიორიტეტული 

თემატიკა _ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების კონტექსტში, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ირმა ქურდაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ისტორიისა   და  ინგლისური  ფილოლოგიის  სექცია  

 აუდიტორია № 115 (I კორპუსი)  

 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულიკო ჯანოვა 

 

თანახელმძღვანელი: IV კურსის სტუდენტი გიორგი ტაბატაძე 
 

 

 

 

 

 

1. ლუსია ბაგდასარიანი, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, 

ხშირად დაშვებული შეცდომები ინგლისურ წერასა და მეტყველებაში, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი მაკა მურვანიძე 

2. ლელა გოგოლაძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, 

კოგნიტური მეტაფორა ინგლისურ ენაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

გულიკო ჯანოვა 

3. ხაიალა გუსეინოვა, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, 

ფრაზული ზმნები ყოველდღიურ სასაუბრო ინგლისურში, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი მაკა მურვანიძე 

4. თეა მაისურაძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, 

ფემინიზმთან დაკავშირებული საკითხები რუთ ადამის მიხედვით, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე 

5. გიორგი ტაბატაძე, ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, საქართველოს 

დამფუძნებელი კრება (საკანონმდებლო ორგანო) ხელმძღვანელი: ისტორიის 

დოქტორი დოდო ბერიძე 

6. ლიდა შაინიანი, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, 

ინგლისურენოვანი ბარბარიზმები თანამედროვე ქართულ ენაში, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი გულიკო ჯანოვა 

7. დათუნა ჩადუნელი, ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, „ჭორიევის“ 

ნაეკლესიარი, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამარ მათიაშვილი  

8. ანა ხარშილაძე, ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, მტკვარ-არაქსის 

კულტურის მოხატული კერამიკა სამხრეთ კავკასიიდან, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი თამარ მათიაშვილი  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

ეკონომიკისა  და  ბიზნესის  სექცია  №1 

აუდიტორია № 104 (II კორპუსი) 

 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა 

 

თანახელმძღვანელი: მაგისტრანტი  თამარ ბერიძე 

 

 

 

 

1. ანა ბერიძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, მცირე და  საშუალო 

ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორები, ხელმძღვანელი: პროფესორი როინ 

თათეშვილი 

2. თამარ ბერიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება _ 

აუდიტი, II კურსი,  მოკლევადიანი ფინანსური სტაბილურობის ანალიზის 

თავისებურებანი, ხელმძღვანელი: პროფესორი ცისკარა ზარანდია 

3. ნიკოლოზ ბეგიშვილი, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა, მიმართულება ეკონომიკა, 

II კურსი,  სიღარიბის დონის და კეთილდღეობის მაჩვენებლების ანალიზი , 

ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 

4. თამარ ბექაური, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება _ 

აუდიტი, II კურსი, აუდიტორიული საქმიანობა და  პასუხისმგებლობის საკითხები, 

ხელმძღვანელი: პროფესორი როინ თათეშვილი 

5. გვანცა გელაშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, რეგიონული 

განვითარება და დეცენტრალიზაციის პრობლემები, ხელმძღვანელი: პროფესორი 

როინ თათეშვილი 

6. ხატია გელაშვილი,  ეკონომიკის  საბაკალავრო  პროგრამა, IV კურსი,  დემოგრაფიული  

განვითარების თავისებურებები საქართველოს რეგიონებში, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა 

7. ნათია გიგოლაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება _ უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი, საჯარო რეესტრში უძრავი 

ქონების რეგისტრაციის დინამიკა, პრობლემები და  მათი დაძლევის გზები სამცხე–

ჯავახეთის მაგალითზე, ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე 

8. მარიამ გოგოლაძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, მცირე და საშუალო 

ბიზნესის როლი ეკონომიკის განვითარებაში, ხელმძღვანელი: პროფესორი როინ 

თათეშვილი 

9. ხათუნა გოგოლაძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, საგადასახდო 

რეგულაციები მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი როინ თათეშვილი 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ლიდია თოროსიანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება _ აგრობიზნესის მენეჯმენტი, II კურსი, აგრო სესხების როლი 

აგრობიზნესის განვითარებაში, ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 

11. გოქაძე მედეა, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, ფრენჩაიზინგი, როგორც 

საკუთარი საქმის ორგანიზაციის ფორმა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

ია გელაშვილი 

12. ვლადიმერ გრიგორიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, უცხოურ 

ვალუტაში განხორციელებული ხარჯების კაპიტალიზაციის შეფასების საკითხისათვის, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლაშა ჩიბურდანიძე 

13. ზურაბ ზურაბაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება _ აუდიტი, II კურსი, ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯების 

კაპიტალიზაციის საკითხისათვის, ხელმძღვანელი: პროფესორი ლავრენტი 

ჩიბურდანიძე  

14. ალექსანდრე ოზაშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, თამარ 

ხითარიშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, მომსახურების სფერო 

და  მისი ადგილი ეკონომიკურ სისტემაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

ამალია შაყულაშვილი 

15. ნატო ინასარიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება _ 

აგრობიზნესის მენეჯმენტი, II კურსი, მერძევეობის ბიზნესში არსებული გამოწვევები, 

ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 

16. კაკაჩიშვილი ლიზა, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, საქართველოს 

ტურისტული პოტენციალი და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ლევან სააკაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ეკონომიკისა  და  ბიზნესის  სექცია  №2 
პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი 

(II კორპუსი) 

 

ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე 

 

თანახელმძღვანელი: მაგისტრანტი რუსუდან ტაბატაძე 

 

 
 

1. რუსუდან კაპანაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა  აგრობიზნესის 

მენეჯმენტის მეორე კურსი, სასათბურე მეურნეობის მოწყობის პრინციპები და მისი როლი 

აგრობიზნესის განვითარებაში, ხელმძღვანელი პროფესორი თინა გელაშვილი 

2. ვერა სვანიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება _ 

უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი, მემკვიდრეობა, როგორც ტრანზაქციის ერთ-

ერთი სახე,  ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე 

3. სოფიო ტაბატაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება _ 

უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი, მიწის რეფორმა საქართველოში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე 

4. რუსუდან ტაბატაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება 

_ უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი, ადიგენის რაიონის მიწის რესურსების 

გამოყენების პერსპექტივები, ხელმძღვანელი:   პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე 

5. გიორგი მაჭარაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება  _  უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი, კოოპერატივების 

ფუნქციონირების თანამედროვე მდგომარეობა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ნელი ბერიძე 

6. მელანო მელიქიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება 

_ აგრობიზნესის მენეჯმენტი, II კურსი, მეღორეობის დარგში  არსებული პრობლემების 

გადაჭრის გზები, ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 

7. ნათია მიქელაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება _ 

აუდიტი, II კურსი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის გადაფასების შედეგების 

აღრიცხვის საკითხისათვის, ხელმძღვანელი: პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე  

8. კატია მოსოიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, ადამიანური 

კაპიტალი, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი 

9. ნარინე მღდესიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, მდგრადი 

განვითარება _ ეკონომიკური უსაფრთხოების საფუძველი, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. რიტა პარუნაშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, სამუშაო ძალის 

მიგრაცია, მისი არსი, მიმართულებები და  ფორმები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი მაია გელაშვილი 

11. დიანა ჟადანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება _ 

აგრობიზნესის მენეჯმენტი, II კურსი, აგრობიზნესის დაფინანსება-დაკრედიტების 

საკითხები ბორჯომის რაიონში, ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 

12. ეკა ყულჯანიშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი, უმუშევრობის 

დონე საქართველოში: რეგიონების, ასაკისა და  განათლების დონის მიხედვით, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი 

13. ირაკლი ყურმაშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი,  ეკონომიკური 

პრობლემები თანამედროვე მსოფლიოში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი 

14. მარიამ ხაჩატურიანი,  ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, მდგრადი 

განვითარების კრიტერიუმები და  ინდიკატორები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ამალია შაყულაშვილი 

15. ლიკა ჯვარიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულება - 

უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი, იპოთეკური სესხების ამოღების 

პრობლემები, ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

აგრარულ, საინჟინრო  და  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  სექცია  

აუდიტორია № 303 (II კორპუსი) 

 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე 

 

თანახელმძღვანელი: მაგისტრანტი სოფიო მელიქიძე 

 

 

 

 

 
1. დავით ბერიძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა, I კურსი, მავნე 

პროგრამული უზრუნველყოფები, ხელმძღვანელი: პედაგოგი ჯულიეტა ტაბეშაძე 

2. ხატია გიგოლაშვილი, ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, ქიმერიძის ახალი და 

ზეახალი ვარსკვლავები, ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე 

3. მარიამ დიასამიძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, ტყის კორომების 

შესწავლის მეთოდები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ გვარამაძე 

4. მაია ზედგინიძე, აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, ტრიტიკალე როგორც 

შუალედური კულტურა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა 

5. ნუკრი კოჩალიძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი,  

ობიექტთა ამოცნობის ალგორითმის დამუშავების პრინციპები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ლერი ნოზაძე 

6. ხატია კოჩალიძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, 

„მკვლელი თამაშები“,  ხელმძღვანელი: პედაგოგი ჯულიეტა ტაბეშაძე 

7. ელმადინ მამედოვი, ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, სიმინდის აგროტექნიკის 

ზოგიერთი საკითხი, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა 

8. სოფიო მელიქიძე, ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, კლიენტებთან 

ურთიერთობის მართვის სისტემის სრულყოფის საკითხები 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე 

9. ხატია მელიქიძე, ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, ვარსკვლავთა ასაკის 

განსაზღვრა, ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე 

10. ციური მოდებაძე,  ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, გარემოსთან შეგუების 

ფაქტორები,  ხელმძღვანელი: მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი  მალხაზ 

ნარიმანაშვილი 

11. დავით ფარცახაშვილი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა, I კურსი,   

2D თამაში MATLAB-ის გარემოში, ხელმძღვანელი: პედაგოგი ჯულიეტა ტაბეშაძე 

12. სოფიო ჭანკვეტაძე, ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი,  პოლიეთილენის პარკები 

- მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ხელმძღვანელი: 

მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი  მალხაზ ნარიმანაშვილი 

13. ირაკლი ხაჩიძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი,  

მარაგების მართვა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე 

 

 

 



 

საჯარო  მმართველობისა  და  სამართლის  სექცია  

იმიტირებულ სასამართლოთა დარბაზი 

 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

 

თანახელმძღვანელი:  III კურსის სტუდენტი  მარიამ სუდაძე 

 

 

 

 

 

1. ლია ბერიძე, მარიამ ლეკიშვილი, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, 

რელიგიისა და  რწმენის თავისუფლება, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

დავით ხობელია 

2. ვიქტორია გოგოლაძე, საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა, I კურსი, ღია 

და  დახურული საზოგადოება, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  როინ 

რეხვიაშვილი  

3. თორნიკე ზაზაძე, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, საპენსიო რეფორმის 

ხარვეზები, ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

4. ლამარა თელიაშვილი, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი,  აბორტის 

აკრძალვის დასაბუთების ცდა, ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

5. ნატო ლომიძე, საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, 

ღირებულება _ ერთგვარი ორიენტირი სამყაროში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი  როინ რეხვიაშვილი  

6. დონარი ლონდარიძე, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი, ბრალი 

საქართველოს კანონმდებლობაში, ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

7. მარიამ სუდაძე, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი, მედიაციის შესახებ 

კანონის მნიშვნელობა, ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

 
 


