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გახსნა: უნივერსიტეტის II კორპუსი, პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი, 1400 

სთ. 

 

 

1430- 1730 - სექციური მუშაობა  

1730  - შემაჯამებელი სხდომა 

 

რეგლამენტი:  

მოხსენება – 10 წთ. 

დისკუსია – 3 წთ. 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:  

 

რექტორის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი          

მაკა კაჭკაჭიშვილი-ბერიძე; 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ცისკარა ზარანდია; 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, პროფესორი გიორგი 

ბუცხრიკიძე; 

 

მდივანი: უფროსი სპეციალისტი მანანა იოსელიანი. 
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სექცია №1 

(პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი) 
 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ცისკარა ზარანდია; 

თანახელმძღვანელი:  ნიკოლოზ ბეგიშვილი.  

 

1. სონა ბადაგაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აუდიტი), II კურსი. 

აუდიტორული რისკი და არსებითობა  

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით ბიძინაშვილი   

2. ნიკოლოზ ბეგიშვილი,  ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა, III კურსი. 

ექსტენციის როლი აგრარული ეკონომიკის განვითარების პროცესში 

ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი;   

3. ნინო გვირჯიშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აგრობიზნესის 

მენეჯმენტი), II კურსი.     

რძის პროდუქტების მარკეტინგის მართვის პრობლემები და მისი განვითარების 

პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში  

ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი;   

4. ვაჟა კაჭკაჭაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აგრობიზნესის 

მენეჯმენტი), II კურსი. 

მეფუტკრეობის განვითარება საქართველოში    

ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი; 

5. მანანა კოხოძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აგრობიზნესის 

მენეჯმენტი), II კურსი. 

აგროტურიზმის რეგიონალური განვითარების შესაძლებლობები და მართვის თანამედროვე  

პრინციპები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე   

ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 

6. ნინო ლაცაბიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აუდიტი), II კურსი.
  

აუდიტორული საქმიანობა მცირე და საშუალო საწარმოებში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა;   

7. ნათია ნადირაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აუდიტი), II კურსი

  

ფინანსური ანგარიშგების თავისებურებები საბანკო სექტორში  

ხელმძღვანელი: პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე;     

8. ელიზბარ ნებაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აუდიტი), II კურსი

  

თვითმმართველობის პროგრამული ბიუჯეტის როლი აუდიტის განხორციელების პროცესში 

ხელმძღვანელი: პროფესორი როინ თათეშვილი;    
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სექცია №2 

(აუდიტორია №208) 
 

ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე; 

თანახელმძღვანელი: თათია ჯვარიძე,    

1. გიორგი გიქოშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.   

აგრობიზნესის საორგანიზაციო ფორმები და სასოფლო-სამეურნეო მეწარმეობა ადიგენის 

მუნიციპალიტეტში   

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე  

2. ნანა თარხნიშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.  

მიწის რესურსების მართვის სახეობები და ამოცანები 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე    

3. ნინო კაპანაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.     

ნიადაგის ეროზია და მისი სახეები 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე  

4. მზია მეფარიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.   

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი 

მიმართულებები 

ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე;    

5. ნათია მიქელაძე,  ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.   

მუნიციპალური ქონების შეფასება 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია გელაშვილი; 

6. იაკობ ქურციკიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.    

მიწის სავარგულების სტრუქტურა და მისი გამოყენების პერსპექტივები 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ეთერ ნარიმანიშვილი;   

7. ნინო ყავრელიშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.    

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის კავშირი მიწის ბაზრის განვითარების მექანიზმში 

ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე;    

8. თათია ჯვარიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (უძრავი ქონების 

ადმინისტრირება), II კურსი.  

სამცხე-ჯავახეთში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების პერსპექტივები 

ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე.      

 


