
 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია  

მიძღვნილი 

 უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი 

 
(გახსნა: 2020 წლის 11 ივნისს, 13:00 სთ., პროგრამა MOODLE-ში) 

 

 სექციის ხელმღვანელები: პროფესორი როინ თათეშვილი; 

                                         ასოც. პროფესორი ნანა ჯღარკავა. 

 

1. ქრისტინე აივაზიანი, ლუსია კურგინიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, III 

კურსი,  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის თავისებურებები ჯავახეთში 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ნანა ჯღარკავა  

 

2. ნელლი ბაბაჯანიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი,  საწარმოს 

რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, ხელმძღვანელი:  პროფესორი როინ თათეშვილი 

 

3. გვანცა გელაშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი, ლოგისტიკის როლი 

ქართული ეკონომიკის განვითარებაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ია 

გელაშვილი; 

 

4. მარიამ გოგოლაძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი, მომხმარებლის 

ქცევაზე მოქმედი ძირითადი ფსიქოლოგიური პროცესები,  ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ია გელაშვილი 

 

5. მარიამ გოგოლაძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი, უმუშევრობის 

თანამედროვე პრობლემები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რაისა 

ხაჩატურიანი 

 

6. ხათუნა გოგოლაძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი, ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმები და მათი სამართლებრივი რეგულირება, ხელმძღვანელი:  

პროფესორი როინ თათეშვილი  

 

7. ხათუნა გოგოლაძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი, ინფლაცია როგორც 

მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ეკონომიკის ქრონიკული დაავადება, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი 

  

8. მედეა გოქაძე, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,   III კურსი,  ეკონომიკური 

თავისუფლების პრობლემები საქართველოში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ნანა ჯღარკავა 

 

9. მარიამ კაპანაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, 

მიმართულება - აგრობიზნესი, ენერგორესურსდამზოგავი სასათბურე მეურნეობების 



განვითარების პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში,   ხელმძღვანელი:  პროფესორი თინა 

გელაშვილი 

 

10. ლუსია კურგინიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი,  საწარმოთა 
გაკოტრების საქმის წარმოება, ხელმძღვანელი:  პროფესორი როინ თათეშვილი  

 

11. კატია მოსოიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  IV კურსი,  გარემოს დაცვითი და 

კულტურული საკითხები, ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ამალია 

შაყულაშვილი 

 

12. გვანცა მუმლაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, 

მიმართულება - აგრობიზნესი, აგრობიოწარმოების განვითარების ტენდენციები და 
პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში, ხელმძღვანელი:  პროფესორი თინა გელაშვილი 

 

13. ნარინე მღდესიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  IV კურსი,   

შემოსავალი,სიმდიდრე და ზრდა მსოფლიო ეკონომიკაში, ხელმძღვანელი:  

ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი  

  

14. გულნაზი ქედლიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,   IV კურსი, საქართველოს 

მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  

მაია გელაშვილი 

 

15. სუსანა შაქარჯიანი,  ჟენია ნაზარეტიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი, 

ტექნოლოგიური პროგრესი და ზრდა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რაისა 

ხაჩატურიანი 

 

16. მარიეტა ჭორუღიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი,  ერთიანი 

სავალუტო ზონა, ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი 

  

17. მაირამ ხაჩატურიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი,  

იმპორტშემცვლელი ინდუსტრიალიზაციის განვითარება საქართველოში  (ახალგაზრდა 
დარგის დაცვის არგუმენტები) ასოცირებული პროფესორი  ამალია შაყულაშვილი 

 

18. სვეტლანა ხითარიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი, სამეწარმეო  
ურთიერთობების სუბიექტთა ზოგადი  დახასიათება, ხელმძღვანელი:  პროფესორი 

როინ თათეშვილი  

  

19. თამარ ხითარიშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა,   IV კურსი, ვაჭრობის 

პოლიტიკა განვითარებად ქვეყნებში და იმპორტშემცვლელი ინდუსტრიალიზაციის 

გამოწვევები, ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  ამალია შაყულაშვილი 

 

  

 


