საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 2017 წლის სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად
ჟურნალებში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია
ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია
მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

რაოდენობა
6

8
30
13

გამოგონება, პატენტი

0

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

3

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

1

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა
ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

26
18

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური
პერსონალის 2017 წლის სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად
ჟურნალებში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია
ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია
მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

რაოდენობა
2

2
27
7

გამოგონება, პატენტი

0

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

0

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

0

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა
ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

13
10

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური
პერსონალის 2017 წლის სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი

რაოდენობა

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად
ჟურნალებში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია
ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია
მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

0

გამოგონება, პატენტი

0

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

1

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

0

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა
ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

6

6
3
3

4

მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური
პერსონალის 2017 წლის სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად
ჟურნალებში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია

რაოდენობა
4

2

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია
მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

0

გამოგონება, პატენტი

0

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

1

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

1

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა
ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

4

0

0

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური პერსონალის 2017
წლის სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი

რაოდენობა

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად
ჟურნალებში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია
ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია
მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

0

გამოგონება, პატენტი

0

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

1

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

0

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა
ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

3

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

0
0
3

4

სამეცნიერო ანგარიში

✓ გამოქვეყნებული სამეცნიერო

სტატია მაღალ

რეიტინგულ,

იმპაქტ-ფაქტორიან

სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალებში

სრული პროფესორი მანანა ტაბიძე
1. Бела

Шавхелишвили,

(социолингвистические

Манана

Табидзе.

изыскания).

LAP

ВОПРОСЫ
Lambert

ЯЗЫКА

И

Academic

КУЛЬТУРЫ
Publishing,

Saarbrücken/Deutschland. 2017.
2. Condition de la declaration constitutionalle de la langue d’Etat et questions autour de sa

situation en Georgie contemporaine Las Languues et leure territories, Entre conflit et cohabitation,
Human Sciences Monograph Series, Laurentain University, Sudbury, Ontario, P3E 2C6, Canada,
2017.

✓ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია

სრული პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
1. დედაკაცისა და მამაკაცის თანასწორობის საუკუნოვანი ქართული იდეა (ისტორიული
კონტექსტი) ქართულ და თურქულ ენებზე. დუზჯეს (თურქეთის) უნივერსიტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, რომელიც მიეძღვნა შოთა
რუსთაველის 850-ე წლისთავის (12-14 მაისი, 2017) დუზჯეს უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
2017.

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ თორდია

1. მედიაცია საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები. მემორანდუმის
ხელმომწერი ქვეყნების მოსამართლეთა ასოციაციების საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები (28-29 აპრილი, 2017). თბილისი. 2017.

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია

სრული პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე
1. საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობის ისტორიიდან. სამთავროს მაყვლოვანი:
პერიოდული გამოცემა N 2(27). სამთავროს დედათა მონასტერი. მცხეთა. 2017.
2. მთავარეპისკოპოსი დიმიტრი (აბაშიძე). სვეტიცხოველი N1.: სამეცნიერო საისტორიო
ჟურნალი. საქართველოს საპატრიარქო, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასაწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი როინ მეტრეველი
1. ,,მუხრანბატონები’’. ,,ბაგრატიონმუხრანელები’’. საქართველოს

თავადაზნაურთა

საკრებულოს ალმანახი. სამეფო გვირგვინი N3. 2017.

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
1.

როგორ დაიცვა ტირანიის სამსჯავროზე აკაკი შანიძემ ივანე ჯავახიშვილი -

ქართული საქმის კაცი. აკაკი შანიძე. თბილისი. 2017.
2.

ბრძოლა სამცხისათვის (1828-1829 წწ.). არავი N3-N4, 2017.

3.

გიორგი XII-ის დიპლომატია (1789-1800). საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა

ანდრია

პირვეწლოდებულის

სახელობის

ქართული

უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი VII. გამომცემლობა ,,ქართული
უნივერსიტეტი”. თბილისი. 2017.
4.

ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა (1782-1784 წწ.).

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირვეწლოდებულის სახელობის ქართული

უნივერსიტეტის შრომები. ტომი III. გამომცელობა ,,ქართული უნივერსიტეტი”. თბილისი.
2017.

ასისტენტ პროფესორი ნინო შიოლაშვილი
1. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობა. ისტორიისა
და ეთნოლოგიის სამეცნიერო ჟურნალი „მაცნე“ N2, 2017.

სრული პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
1. ქართველთა ენობრივი ისტორიის ამსახველი ლინგვისტური რუკები. სამეცნიერო
კრებული ,,ქართველოლოგიის აქტუალური საკითხები’’ NVI. თბილისი 2017.
2. თანაავტორი: მარიკა თედორაძე. დისკუსია მეგრული მეტყველების სტატუსის
შესახებ XX საუკუნის 20-30-იან წლებში. სამეცნიერო კრებული ,,ქართველოლოგიის
აქტუალური საკითხები’’ NVI. თბილისი. 2017.
3. თანაავტორი: ეკა დადიანი. ქართველურ ენობრივ ვარიანტთა (ქვესისტემათა)
კვალიფიკაცია და კლასიფიკაცია.ქართული უნივერსიტეტის შრომები ტომი III. თბილისი.
2017.
4. თანაავტორი: მიხეილ ლაბაძე. ოსურ ენაში არსებული ,,კავკასიური ხშულების’’
ისტორიისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის.
,,ქართულ-ოსურ

ურთიერთობათა

სამეცნიერო-კვლევითი

ცენტის

III

საერთაშორისო

კონფერენციის მასალები’’. ეძღვნება აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანსა და აკადემიკოს ვასილ
აბაევს.

თბილისი

13-15

ოქტომბერი.

ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2017,
5. ენისა და კილოს გასამიჯნი კრიტერიუმები და ქართველურ იდიომთა კვალიფიკაციის
პოლიტიზების

რეტროსპექტივა.

საქართველოს

საპატრიარქოს

წმინდა

ანდრია

პირველწოდებულს სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და
სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი VII. თბილისი. 2017.
6. (მამა)კაც-,
"ვეფხისტყაოსანში".

დედაკაც-,
ხაშურის

მამაც-,

დიაც-

და

მხარეთმცოდნეობის

,,რუსთაველი და საქართველო’’. ხაშური. 2017.

ქალ-

ფუძეთა

მუზეუმის

სემანტიკურიველი

სამეცნიერო

კრებული:

7. გრამატიკული ნორმები და პოეტური ეშმაკობანი - I. პაოლო იაშვილის პოეზია.
ჟურნალი განთიადი N 7-8. ქუთაისი. 2017.
8. სვანური

დიალექტებისათვის

ამოსავალი

ენობრივი

სისტემის

ბგერითი

შემადგენლობის შესახებ. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
,,წელიწდეული’’. N IX. ქუთაისი. 2017.
9. საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ გარე ძალების ბრძოლის ექვსი ეტაპი. დიდი
გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ძველი და ახალი შეცდომები. ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,ჩვენი სულიერების
ბალავარი’’. NIX. ბათუმი. 2017.
10. ქართველთა ენობრივი ისტორია დივერგენციული და კონვერგენციული პროცესების
გათვალისწინებით. ქართველური მემკვიდრეობა. N XXI, ქუთაისი. 2017.
11. ლეჩხუმის ეტიმოლოგიისათვის. ქართველური ონომასტიკა. პაატა ცხადაიას 80
წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. N VIII. თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი მანანა ტაბიძე
1. მეფის ძე

- ვახუშტი. საქართველოს თავადაზნაურობა N III. გამომცემლობა

„გრიფონი“. თბილისი. 2017.
2. გურამიშვილები. საქართველოს თავადაზნაურობა N III,. გამომცემლობა „გრიფონი“.
თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი
1. სანკტ-პეტერბურგის კოლექციის ქართულ- ბერძნული ხელნაწერი. ბერძნული
ტექსტები. კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. მრავალთავი.
თბილისი. 2017.

ასოცირებული პროფესორი ევა გოცირიძე
1. გაუმართლებელი ჩარევა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის
3 მარტის პროცედურულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით „რუსთავი 2-ის საქმეზე.
მართლმსაჯულება და კანონი N4/17. თბილისი. 2017
2. ,,Sunday Times’’-ის საქმე. ქართული უნივერსიტეტის შრომები N7. თბილისი. 2017.

3. როგორ და რატომ უნდა შეიცვალოს იმპიჩმენტის ქართული კონსტიტუციური
მოდელი. მართლმსაჯულება და კანონი. თბილისი. 2017.

ასოცირებული პროფესორი თამარ ლალიაშვილი
1. კონფლიქტი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და ადამიანის ძირითად უფლებებს
შორის. სამართალი და მსოფლიო. N2. 2017.
2. ადამიანის ფიზიკური თავისუფლების დაცვა საქართველოს კონსტიტუციით და
ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენციით. გრიგოლ
რობაქიძის ჟურნალი. 2017.

✓ მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

სრული პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე
1. უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის,
ილია II-ის ცხოვრება და მოღვაწეობა. ტომი II. გამომცემლობა ,,სეზანი”. თბილისი. 2017.
2. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ასწლოვანი მატიანე (19172017 წლები). 2017.

სრული პროფესორი როინ მეტრეველი
1. მეგობრობა გზად და ხიდად. ნარკვევი ეძღვნება ქართველი მეცნიერებისა და
საზოგადო მოღვაწეების, აკადემიკოსების მარიამ ლორთქიფანიძისა და ოთარ ჯაფარიძის
ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თბილისი.
2017.
2. აღმოსავლეთმცოდნეობა - წიგნი ეძღვნება აპოლონ სილაგაძეს, დიდ ქართველ
მეცნიერს ,,მეცნიერების წინსვლა - სახელმწიფოს განვითარების გარანტი“. საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი და დამცველი

კომისიის გამსვლელი გაფართოებული სხდომა აჭარაში 2017 წლის 5-7 ოქტომბერი.
(მასალები) . 2017.

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
1. შამილი და ქართველები. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი’’. თბილისი. 2017.
(თანაავტორი: დარეჯან ობოლაძე).
2. საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918). წიგნი I. გამომცემლობა „ქართული
უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2017.

ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი
1. იეროთეოს ვლახოსი ,,სულიერი მედიცინის მეცნიერება’’ (თარგმანი ბერძნულიდან).
თბილისი. 2017.

✓ გამოგონება, პატენტი

✓ საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

✓ ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი
1. ქართულ - ბერძნული ხელნაწერი O.I. 58. სანკტ-პეტერბურგის კოლექციიდან.
ტრადიცია და ინოვაცია (პროექტის ხელმძღვანელი). დონორი: შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017.

✓ საერთაშორისო

სამეცნიერო

ღონისძიებაში

(კონფერენცია,

სემინარი,

ვორქშოფი და ა.შ.) მონაწილეობა

სრული პროფესორი როინ მეტრეველი
1. ბათუმის ისტორიიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი და
თანამედროვეობა. ბათუმი. 2017.
2. ეროვნული პრობლემები გლობალიზაციის პროცესში. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია ,,რუსეთი და ვეროპა“ XVIII-XX სს. 2017.

ასოცირებული პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი
1. ვეფხისტყაოსანი და ტრადიციული ქართული კულტურა. შოთა რუსთაველის 850
წლისთავისადმი

მიძღვნილი

საერთაშორიოსო

სამეცნიერო

სიმპოზიუმი.

დუზჯეს

უნივერსიტეტი. თურქეთის რესპუბლიკა. 2017.

სრული პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
1. ქართული ენა თურქეთში - ,,რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ქარტიის"
კონტექსტი. ქართულ-თურქული VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორი. 2017.
2. დედაკაცისა და მამაკაცის თანასწორობის საუკუნოვანი ქართული იდეა (ისტორიული
კონტექსტი). დუზჯეს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია. თურქეთი, დუზჯე.
2017.
3. ოსურ

ენაში

არსებული

,,კავკასიური

ხშულების’’

ისტორიისათვის.

ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III საერთაშორისო
კონფერენცია: ,,ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ქართულოსური

ურთიერთობები

- ისტორია

და

თანამედროვეობა’’

(კონფერენცია

მიეძღვნა

აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანსა და აკადემიკოს ვასილ აბაევს). გორი. 2017.
4. სვანური

დიალექტებისათვის

ამოსავალი

ენობრივი

სისტემის

ბგერითი

შემადგენლობის შესახებ (რომელი სვანური დიალექტის ფონემატური სტრუქტურა ასახავს
სვანურისათვის ამოსავალი ენობრივი სისტემის ბგერით შემადგენლობას?). საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენცია ქართველთა ენობრივ-კულტურული სამყარო: სვანეთი. ქუთაისი.
2017.
5. თანამედროვე

ბათუმი:

ინტერესთა

კონფლიქტი

და

პერსპექტივა.

ნიკო

ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბათუმი: წარსული
და თანამედროვეობა, VII’’. ბათუმი. 2017.
6. ,,ვეფხისტყაოსანში" დამოწმებული ერთი ზმნური ლექსიკური ერთეულის (ნუკევა)
ფორმათა

პარადიგმა.

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

(მიეძღვნა

შოთა

რუსთაველის 850 წლისთავს). ზუგდიდი. 2017.
7. პასიური საზოგადოების პრობლემა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედების მიხედვით. გორის
სასწავლო უნივერსიტეტის X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,უმაღლესი
განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები’’. გორი. 2017.

სრული პროფესორი მანანა ტაბიძე
1. არაავტოქთონი მოსახლეობის ენები საქართველოში. ქართველოლოგიის ცენტრის VIII
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,ენობრივი სიტუაცია კავკასიაში’’.
თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი
1. ერთი

სარტყელი

ერთი

გზა-,,აბრეშუმის

გზა“.

საერთაშორისო

კონფერენცია.

თბილისი. 2017.

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ თორდია
1. მედიაცია საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები. მემორანდუმის
ხელმომწერი

ქვეყნების

მოსამართლეთა

ასოციაციების

საერთაშორისო

კონფერენცია.

თბილისი. 2017.

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

ასისტენტ პროფესორი ნინო შიოლაშვილი
1.
წლის

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობა (1917
13

მარტი

-

14

სექტემბერი).

საქართველოს

მართლმადიდებელი

ეკლესიის

ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.
თბილისი. 2017.
2.

ყაზბეგთა საგვარეულო ისტორია (ყაზბეგების გენეალოგია). მუზეუმები და

კუტურული მემკვიდრეობა, IV სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2017.

ასოცირებული პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი
1. მერი გუჯეჯიანის ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა. აკად. ა.შანიძის დაბადებიდან 130-ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2017.
2. რელიგიური დღესასწაულის იდენტობის მარკერად ტრანსფორმაციის პროცესი
(კვირიკობა).

ქართული

ეკლესიის

ავტოკეფალიის

აღდგენის

100

წლისთავისადმი

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
1. გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე მცხოვრები ქართველი ერის ოცსაუკუნოვანი
არჩევანი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. მიეძღვნა საქართველოს სამოციქულო
მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავს. თბილისი. 2017.
2. 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი და 1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი - მსოფლიოს სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში
ღირსეული

დაბრუნების

უზადო

სტრატეგიის

საფუძველი.

საქართველოს

დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია. თბილისი.
2017.
3. გრამატიკული ნორმები და პოეტური ეშმაკობანი - II. ლადო ასათიანის პოეზია. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია. ეძღვნება ლადო ასათიანის 100
წლისთავს. ქუთაისი. 2017.

4. ქართველთა ენობრივი ისტორია დივერგენციული და კონვერგენციული პროცესების
გათვალისწინებით. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიური
სიმპოზიუმი: ქუთაისური საუბრები - XIV (მიეძღვნა ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების
200 წელს). ქუთაისი. 2017.
5. მეორე

თურმეობითის

კვალიფიკაციისათვის.

აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის კონფერენცია ეძღვნება ქეთევან ძოწენიძის 100 წლისთავს. ქუთაისი. 2017.

ასოცირებული პროფესორი ევა გოცირიძე
1. გამოხატვის თავისუფლება, სასამართლოს ავტორიტეტი. კონფერენცია სასამართლოს
ავტორიტეტის დაცვა და გამოხატვის თავისუფლება. თბილისი. 2017.

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი)

✓ გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო

ჟურნალებში,

საერთაშორისო

რეფერირებად,

რეცენზირებად

ჟურნალებში

✓ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია

სრული პროფესორი ლევან ქისტაური
1. ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა და საქმიანი აქტიურობის ინდექსის (PMI) შეფასება
საქართველოსთვის. საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია: კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები

(საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები). 2017. (თანაავტორი
ნ.დამენია).

ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია
1. Youth Employment Problems in the Agricultural Sector of Georgia and the Causes of
Migration ICEBMM 2017: International Conference on Economics, Business and Marketing
Management. Barcelona, Spain October 2017.
2. რეიგანომიკა და ეკონომიკური გარდაქმნები საქართველოში. თანაავტორი თ.
ჩუბინიძე საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი - ახალი
ეკონომისტი. N3. 2017.
3. ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა და საქმიანი აქტიურობის ინდექსის (PMI) შეფასება
საქართველოსთვის.

საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის პირველი საერთაშორისო

კონფერენცია: კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები
(საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები). თბილისი.

2017.

(თანაავტორი ლ.ქისტაური)
4. აგროტურიზმის განვითარების ეკონომიკური ასპექტები საქართველოში. მეოთხე
რეგიონული სიმპოზიუმი საკრუიზო ტურიზმი, მსოფლიო გამოცდილება და მისი
განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვიას რეგიონში (კონფერენციის მასალები). ბათუმი.
2017.

სრული პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი
1.

Currency cycles and their impact on Georgia-Turkey trade relations. THE BLACK SEA

POLITICAL ECONOMY AND REGIONAL SECURITY. Blue Black Sea International Congress Materials.
Marmara University. Turkey. 2017.

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია

სრული პროფესორი ვახტანგ სართანია
1. განათლების სისტემის მართვის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. პედაგოგიკის
მეცნიერებათა მაცნე. თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი
1. საქართველოში ეკონომიკური განათლების რეფორმის შესახებ. ახალი ეკონომისტი №4. თბილისი. 2017.
2. თბილისის ურბანული კრიზისი ასახული "გენგეგმის" ქრონიკებში. ბიზნესი და
კანონმდებლობა. №4. 2017.

✓ მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია
1. A ROLE OF AGRICULTURAL SECTOR IN GEORGIAN ECONOMY. Ivane Javakhishvili
Tbilisi State University Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.
International

collective

monograph

„FORESIGHT

MANAGEMENT:

FORMATION

AND

TRANSFORMATION ADAPTIVE BUSINESS ORGANIZATIONS“. Tbilisi-Kherson. 2017.
2. STATE REGULATION OF INNOVATIONS IN GEORGIA AND COMPARISON WITH
EUROPEAN COUNTRIES Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Kyiv National Economic
University named after Vadym Hetman. International collective monograph ‘’FORESIGHT
MANAGEMENT:

FORMATION

AND

TRANSFORMATION

ADAPTIVE

BUSINESS

ORGANIZATIONS’’. Tbilisi-Kherson. 2017.

სრული პროფესორი ნიკო კვარაცხელი
1. გიდის პროფესია (პრაქტიკული სახელმძღვანელო). გამომცემლობა „კოლორი“. 2017
წელი.

✓ გამოგონება, პატენტი

✓ საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

სრული პროფესორი ნიკო კვარაცხელია
1. ,,CHARRETTE

-

გურიის

ტურიზმის

განვითარების

სტრატეგია“.

დონორი:

ევროკავშირი. გრანტის ნომერი NEAR-TS/2015/371-492. განხორციელების პერიოდი: 20172018.

✓ ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

✓ საერთაშორისო

სამეცნიერო

ღონისძიებაში

(კონფერენცია,

სემინარი,

ვორქშოფი და ა.შ.) მონაწილეობა

სრული პროფესორი ლევან ქისტაური
1. თანამედროვე

ტენდენციები

და

გამოწვევები.

საქართველოს

კონკურენციის

პოლიტიკის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2017.

ასოცირებული ნინო დამენია
1. ICEBMM 2017: International Conference on Economics, Business and Marketing
Management. Barcelona, Spain. October 30-31, 2017.
2. კონკურენციის

პოლიტიკა:

თანამედროვე

ტენდენციები

და

გამოწვევები.

საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი.
2017.

3. საკრუიზო ტურიზმი. მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები
შავი ზღვას რეგიონში - მეოთხე რეგიონული სიმპოზიუმი. ბათუმი. 2017.

სრული პროფესორი ნიკო კვარაცხელია
1. ვარნა-ხერსონესი-ბათუმი, როგორც შავი ზღვის ცივილიზაციის სამი კერა და მათი
ჩართვის

შესაძლებლობები

საკრუიზო-თემატურ

მოგზაურობებში.

II

საერთაშორისო

კონფერენცია თემაზე: საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში. ბათუმი.
2017.

ასოცირებული პროფესორი ფიქრია წოწკოლაური
1. Bibliometric Indexes to the Study of Georgian Scientific Products. Sulkhan-Saba Orbeliani
Teaching University and Black Sea Research Institute of Economy and Innovation. International
Scientific-Practical Conference ‘’Integration of Business Structures: Strategies and Technologies”. 2017.

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

სრული პროფესორი ლევან ქისტაური
1. ეკონომიკური

თავისუფლება:

თეორიები

და

იდეოლოგიები.

ააიპ

„ახალი

ეკონომიკური სკოლა“ და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი. თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი ვახტანგ სართანია
1. ბიომრავალფეროვნება

და

მდგრადი

საქართველო. თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი

ტურიზმი.

ბიომრავალფეროვნება

და

1. სურსათის საჭირო რაოდენობის ფიზიკურად არსებობისა და სურსათის სტაბილური

მოხმარების

რისკები,

საქართველოს

დამოკიდებულება

სურსათის

იმპორტზე,

თვითუზრუნველყოფის ამოცანა. სასურსათო და კვების უსაფრთხოების პოლიტიკის
თანამედროვე

გამოწვევები

საქართველოში.

ორგანიზატორები:

OXFAMI,

GAARDI,

საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. თბილისი 2017.

სრული პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი
1. სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები საქართვლეოში სასურსათო და კვების
უსაფრთხოების პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოში. ორგანიზატორები:
OXFAMI, GAARDI, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. თბილისი 2017.

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა
(ფაკულტეტი)

✓ გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო

ჟურნალებში,

საერთაშორისო

რეფერირებად,

რეცენზირებად

ჟურნალებში

სრული პროფესორი ჰამლეტ მელაძე
1. T.Davitashvili, H.Meladze, I. Meladze Nonlocal contact problem for nonhomogeneous second
order ordinary differential equations. Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences. Proceedings, v. XIII XIV. Tbilisi. Publishing House "SAARI". 2017.
2. Archil Prangishvili, Hamlet Meladze, Revaz Kakubava, Nino Svanidze. On Network
Maintenance Problem. Open Markovian Queuing System with Bifurcation of Arrivals. Bulletin of the
Georgian National Academy of Sciences. Cybernetics, vol. 11. no. 3. 2017.

3. A. Prangishvili, H. Meladze and R. Kakubava. Queuing Models for Large-Scale Technical
Systems' Structural Control. Information and Computer Technology, Modeling and Control.
Series: Computer Science, Technology and Applications, Book Chapter N26. NOVA Science
Publishers, USA. 2017.
4. T.Davitashvili, H.Meladze. Some Algorithms of Solving the Systems of Nonlinear Algebraic
Equations on Parallel Computing Systems. Information and Computer Technology, Modeling and
Control. Series: Computer Science, Technology and Applications, Book Chapter N7. NOVA Science
Publishers, USA. 2017.

✓ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია

სრული პროფესორი მანანა კაჭახიძე
1. Explanation of Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling System Anomalous Geophysical
Phenomena on the Basis of the Model of Generation of Electromagnetic Emissions Detected Before
Earthquake. Geophysical Research Abstracts, Oral presentation.Vol. 19, EGU2017-4745. EGU General
Assembly. 2017.
2. Co-authors. GNSS activities for crustal deformation studies in Georgia (Caucasus). Geophysical
Research Abstracts. Vol. 19. EGU2017-7465, 2017. EGU General Assembly. 2017.

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია

✓ მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

✓ გამოგონება, პატენტი

✓ საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

სრული პროფესორი ჰამლეტ მელაძე
1. Developing tools for lifelong learning in Transcaucasus region: e-Learning (ARMAZEG)
544605-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES. Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency (EU) (2013-2017).

✓ ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

სრული პროფესორი ჰამლეტ მელაძე
1. შერეული

ტიპის

მარკოვული

და

ნახევრადმარკოვული

რიგების

სისტემები

ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის ამოცანებში. დონორი: შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. გრანტი N:FR/312/4-150/14. (2015-2018).

✓ საერთაშორისო

სამეცნიერო

ღონისძიებაში

(კონფერენცია,

სემინარი,

ვორქშოფი და ა.შ.) მონაწილეობა

სრული პროფესორი ჰამლეტ მელაძე
1. H.Meladze, T.Davitashvili. ABOUT ONE NON-LOCAL CONTACT PROBLEM FOR ONE
DIMENSIONAL HEAT EQUATION. Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua
Institute of Applied Mathematics. Volume 31. 2017.
2. T.Davitashvili, H.Meladze. On Some Parallel Algorithms for Approximate Solution of
Problems of Mathematical Physics, Plenary talk. The Third International Conference on Applications

of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering. Dedicated to the 80th Birthday
of David Gordeziani, AMINSE. 2017.
3. Hamlet Meladze, Tinatin Davitashvili. About Nonlocal Contact Problems. VIII International
Conference of the Georgian Mathematical Union, September 4-8, Georgia. Book of Abstracts. Batumi.
2017.
4. H. Meladze, T. Davitashvili, N.Skhirtladze. About One Parallel Algorithm of Solving NonLocal Contact Problem for Parabolic Equations, Proceedings of 11th International Conference on
Computer Science and Information Technologies (CSIT'2017). Yerevan. 2017,

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)

✓ გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან
სამეცნიერო

ჟურნალებში,

საერთაშორისო

რეფერირებად,

რეცენზირებად

ჟურნალებში

✓ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია

სრული პროფესორი თინათინ ფანცულაია
1. ბულინგი და მისი გამოვლენის ფორმები თანამედროვე მოზარდებში. საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
ჟურნალი ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი III. თბილისი. 2017.
2. ზრდის სტილის გავლენა მოზარდის სასკოლო შფოთიანობაზე. საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
ჟურნალი ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი III. თბილისი. 2017.

სრული პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი
1.

ნადირაშვილი

დ.,

მერაბიშვილი

თ.

ნევროტულ

თავისებურებათა

კვლევა

ტიპოლოგიის ჭრილში. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჟურნალი ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი
III. თბილისი. 2017.

✓ მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია

✓ გამოგონება, პატენტი

✓ საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

ასოცირებული პროფესორი თეა გოგოტიშვილი

1. ნარკომომხმარებლებისა და მათი ოჯახის წევრების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცი.
დონორი: ,,გლობალური ფონდი აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ”.
(პროექტის ხელმძღვანელი). 2007-2017.

✓ ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

✓ საერთაშორისო

სამეცნიერო

ღონისძიებაში

(კონფერენცია,

სემინარი,

ვორქშოფი და ა.შ.) მონაწილეობა

სრული პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი
1. პანიკური შეტევების დაძლევა გეშტალტთერაპიული მეთოდი. SPR ფსიქოთერაპიის
კვლევის საზოგადოების 49-ე საერთაშორისო კონფერენცია „კვლევები ფსიქოთერაპიაში“.
ამსტერდამი. 2017.
2. პანიკური შეტევების დაძლევა გეშტალტთერაპიული მეთოდით. გეშტალტთერაპიის
კვლევის საერთაშორისო კონფერენცია. პარიზი. 2017.

ასოცირებული პროფესორი თეა გოგოტიშვილი
1. პანიკური შეტევების დაძლევა გეშტალტთერაპიული მეთოდით. SPR ფსიქოთერაპიის
კვლევის საზოგადოების 49-ე საერთაშორისო კონფერენცია „კვლევები ფსიქოთერაპიაში“.
ამსტერდამი. 2017.

✓ ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი
და ა.შ.) მონაწილეობა

სრული პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი

1. გეშტალტთერაპია და ქართული კულტურა. კონფერენცია: გეშტალტთერაპია, კვლევა
და პრაქტიკა. თბილისი. 2017.
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