საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
2019 წლის სამეცნიერო ანგარიში
ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 2019 წლის საერთო
სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი
საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed) ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus, SCImago Journal and
Country Rank, Web of Science მი-მიერ
რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული
სტატია
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო
მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით)
დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით)

რაოდენობა
4

31
21
1

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია,
საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული
SCImago Journal and Country Rank,
Scopus-ის მიერ
სახელმძღვანელო

4

სახელმძღვანელოს თარგმანი

0

ლექსიკონი

0

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

26

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობა
საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

36

ეროვნული/საერთაშორისო
სამეცნიერო
გრანტის
ფარგლებში
დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა
საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

4

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

5

6

0

0

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური
პერსონალის 2019 წლის სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი
საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed) ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus, SCImago Journal and
Country Rank, Web of Science მი-მიერ
რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული
სტატია
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო
მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით)
დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით)

რაოდენობა
2

22
13
1

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია,
საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული
SCImago Journal and Country Rank,
Scopus-ის მიერ
სახელმძღვანელო

4

სახელმძღვანელოს თარგმანი

0

ლექსიკონი

0

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

9

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობა
საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

26

ეროვნული/საერთაშორისო
სამეცნიერო
გრანტის
ფარგლებში
დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა
საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

3

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

2

5

0

0

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური პერსონალის

2019 წლის სამეცნიერო ანგარიში
სამეცნიერო აქტივობის ტიპი

რაოდენობა

საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed) ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus, SCImago Journal and
Country Rank, Web of Science მი-მიერ
რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული
სტატია
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო
მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით)
დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით)

2

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია,
საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული
SCImago Journal and Country Rank,
Scopus-ის მიერ
სახელმძღვანელო

0

სახელმძღვანელოს თარგმანი

0

ლექსიკონი

0

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

17

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობა
საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

4

ეროვნული/საერთაშორისო
სამეცნიერო
გრანტის
ფარგლებში
დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა
საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

1

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

0

სამეცნიერო ცენტრების სამეცნიერო ანგარიში

9
8
0

1

0

0

სამეცნიერო აქტივობის ტიპი

რაოდენობა

საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed) ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus, SCImago Journal and
Country Rank, Web of Science მი-მიერ
რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული
სტატია
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო
მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით)
დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით)

0

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია,
საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული
SCImago Journal and Country Rank,
Scopus-ის მიერ
სახელმძღვანელო

0

სახელმძღვანელოს თარგმანი

0

ლექსიკონი

0

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

0

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობა
საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

6

ეროვნული/საერთაშორისო
სამეცნიერო
გრანტის
ფარგლებში
დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა
საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

0

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

3

0
0
0

0

0

0

საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed)
ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus,
SCImago Journal and Country Rank, Web of Science მი-მიერ

პროფესორი როინ მეტრეველი
‘’David Gareji Monasteri Complex – an integral Part of Ancient Cultural Heritage of Georgia“,
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences”, Volume 13, N 2;

‘’On Some Issues of Georgian Histori (In Response to the Interview of V. Putin, the Presiden of
Russia)“, “Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences”, Volume 13, N 3;

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
„არჩევანი ლუარსაბ თათქარიძესა და სოლომონ მეჯღანუაშვილს შორის“. ჟურნალი
„ცისკარი 1852“ N 7 2019;

ასისტენტ-პროფესორი ნინო შიოლაშვილი
„საქართველოს სამეფო ხელისუფლება _ დავით IV აღმაშენებელი (სამუზეუმო
კონცეფცია)“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო.
საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული -„მუზეუმები და კულტურული მემკვიდრეობა“ VI,
2019;

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
„დეპორტირებული

და

მუჰაჯირი

ქართველების

შთამომავალთა

განსხვავებული

ენობრივ-ეთნიკური თვითაღქმისათვის“, ქართველური მემკვიდრეობა, („აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“) N 23, 2019;

პროფესორი მანანა ტაბიძე
„ზნეობრივი, სტრატეგიული და ტაქტიკური გამარჯვება“, ჟურნალი „სამეფო გვირგვინი“,
2019;

პროფესორი ევა გოცირიძე
„გამოხატვის
მიუკერძოებლობის
უნივერსიტეტის

თავისუფლების
დასაცავად“,
სამართლის

შეზღუდვა
ჟურნალი

სასამართლოს

„სამართალი

სამეცნიერო-კვლევითი

და

ავტორიტეტისა
მსოფლიო“,

ინსტიტუტის

და

ევროპის

საერთაშორისო

სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი; N 13, 2019;

„ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციური დებულებები, (წინადადებები შემდგომი
გაუმჯობესებისათვის)“ ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, N 2 (62) 2019;

პროფესორი პაატა ტურავა
„საგადასახადო

დავებზე

ადმინისტრაციული

საჩივრის

განხილვის

პრაქტიკა“,

საიუბილეო კრებული, თსუ, 2019;

ასოცირებული პროფესორი დუღაშვილი ეკა
‘’The Dormition of the Theotokos in Hymnographic Manuscripts on Mount Sinai” for
Humanities NOVA SCIENCE PUBLISHERS, 2019;

„იერუსალიმელის ძლისპირთა და ღვთისმშობლისათა ქართული თარგმანები X
საუკუნის იადგარების მიხედვით“, საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟურნალი „გულანი“ N 22,
2019;

ასოცირებული პროფესორი ბესიკ მეურმიშვილი
„დამნაშავის შეწყალება ქართულ სისხლის სამართალში - გადასინჯვის მცდელობა“,
საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“, N 11,
მაისი, 2019 წელი. (თანაავტორი - პაპუნა გურული);
„ცალკეულ სახელმწიფო თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ
ქმედებათა გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების ზოგიერთი ასპექტი“,
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, N 37, 2019 წელი;

ასოცირებული პროფესორი ანა ჭიღიტაშვილი
„საპროცესო შეთანხმება: მართლმსაჯულების განხორციელება თუ პროკურორის
დისკრეციულობა“, საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,სამართალი და
მსოფლიო’’, N 13, 2019;

‘’JUSTUCE

OR

PROSECUTORIAL

DISCRETION’’,

‘’INTERNATIONAL

REFEREED

SCIENTIFIC JOURNAL-LAW and the WORLD, N13 (2019);

ასისტენტ-პროფესორი მარინა ლონდარიძე
„როცა ნება კანონზე უპირატესია“, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი,
2019;

პროფესორი ვალერი მოდებაძე

‘’Some important psychological factors Affecting decision making in the anarchic international
system”, Proceeding Book of 5th International Conference on Social Researches and Behavioural
Sciences Tbilisi, Georgia, 11-12 October, 2019;

‘’Is Trump’s Decision to Withdraw from Trans-Pacific Partnership Agreement a Rational
Decision for USA?’’, Proceeding Book of 4th International Social Research and Behavioural Sciences
Symposium, Antalya, Turkey, 19-21 October, 2019;

‘’Rise of Populism - major threat for the European Union’’, International scientific conference Towards a better future: democracy, EU integration and criminal justice: conference proceedings,
Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, 2019;

‘’The refugee crisis, BREXIT and the rise of populisn: major obstacles to the European
integration process”, Journal of Liberty and International Affairs Volume 5, No. 1, 2019;

‘’The battle for regional dominance between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic
Republic of Iran“, Journal of Liberty and International Affairs, Institute for Research and European
Studies – Bitola, Macedonia, Vol. 4, N3;

„ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს შორის არსებული დაძაბული
ურთიეთობების ანალიზი“. სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“, N 10, 2019;

„რამდენად მომგებიანია აშშ-სთვის ტრანს-წყნარი ოკეანის პარტნიორობის სავაჭრო
შეთანხმებიდან გამოსვლა“, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ N 10, 2019;

‘’Factors that prevent the expansion of the European Union“, სამეცნიერო ჟურნალი
„სამართალი და ეკონომიკა“, N 10, 2019;

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა
(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით)

პროფესორი როინ მეტრეველი

„გიორგი მელიქიშვილი – 100“, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 11-15 აპრილი, 2019 (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე);

ასისტენტ-პროფესორი ნინო შიოლაშვილი
„საგანმანათლებლო

კულტურული

აქტივობები

საქართველოს

რეგიონულ

მუზეუმებში“.- ICOM-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მუზეუმები, განათლება და
კულტურული

აქტივობა:

ძველსა

და

თანამედროვე

მნიშვნელობებს

შორის),

24-27

სექტემბერი, 2019;

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
„სიტყვათა

სესხების

კანონზომიერებათათვის

(სხვადასხვა

ენის

მონაცემთა

მაგალითზე)“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართულ-ოსურ
სამეცნიერო

ურთიერთობათა
კონფერენცია:

სამეცნიერო-კვლევითი
„ქართულ-ოსურ

ცენტრის

V

ურთიერთობათა

საერთაშორისო
განვითარების

პერსპექტივები“ (კონფერენცია ეძღვნება მიხეილ ყიფიანსა და კოსტა ხეთაგუროვს),
„თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

გამომცემლობა“.

13-15

ოქტომბერი,

2019

(თანაავტორი მ. ლაბაძე)’;

„ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ქართველური დიალექტური ლექსიკა და
ალექსანდრე ყაზბეგის ენობრივი პოლიტიკა“. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერისიტეტის

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჟურნალი:

კულტურათაშორისი დიალოგი, ტომი V, 2019, (წაკითხული მოხსენება: 25–26 ოქტომბერი),
2019;

პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი
‘’Transliteration rules for sound systems of UN official and working languages into Georgian’’,
Central Eurasian Studies Society 20th Annual Conference, The George Washington University ,

Washington, USA, October 10-13, 2019, (Coauthors: Tinatin Bolkvadze, Niko Kelbakiani, Maka
Tetradze);

‘’Violence in Language Planning: Ossetian Language in Georgia’’, 51st Annual convention of
The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, San Francisco, CA, USA, November
23-26, 2019, (Co-author Tinatin Bolkvadze);

პროფესორი მანანა ტაბიძე
„პრეზიდენტ

ზვიად

გამსახურდიას

პოლიტიკური

სტრატეგიის

მნიშვნელობა

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და დეოკუპაციის პროცესში“, სტატია
კრებულში „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, VIII, 2019;

ასოცირებული პროფესორი დუღაშვილი ეკა
„ძველი

ქართული

მთარგმნელობითი

ტრადიცია

ბიზანტიური

კულტურული

ორიენტაციის კონტექსტში (Old Georgian translation tradition in The Byzantine Cultural context)”,
სამხრეთ-აღმოსავლეთი ევროპის კვლევების მე-12 კონგრესი (პოლიტიკური, სოციალური და
რელიგიური მოძრაობა სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში), ბუქარესტი, რუმინეთი, 2-6
სექტემბერი 2019;

„ბიზანტიურ-ქართული ჰიმნოგრაფიის ურთიერთმიმართების ერთი საკითხისათვის“,
კრებული „ელენე მეტრეველი 100“, 2019;

პროფესორი პაატა ტურავა
„პროფესიული

საჯარო

მოხელის

პროფესიული

განვითარების

საერთაშორისო

გამოცდილება ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა“, საერთაშორისო კონფერენცია
პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება
და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 28-29 ნოემბერი, 2019;

პროფესორი ვალერი მოდებაძე
სამეცნიერო
პერსპექტივები".

კონფერენცია
საქართველოს

თემაზე:

"ევროკავშირის

საპატრიარქოს

წმიდა

გაფართოება-პრობლემები
ანდრია

და

პირველწოდებულის

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 23 სექტემბერი 2019;

ასოცირებული პროფესორი ანა ჭიღიტაშვილი
‘’HISTORICAL DEVELOPMENT OF PLEA BARGAINING“, SADAB 5th International Social
Research and Behavioral Sciences Symposium, Tbilisi, Georgia October 11-12, 2019;

„საპროცესო

შეთანხმების

ინსტიტუტი

და

თანამედროვე

მართლმსაჯულება“;

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები“,
19 ოქტომბერი, 2019;

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით)

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული

„რუსეთის იმპერიის პოლიტიკური სისტემის გარდაქმნის ქართული გეგმა (1905-1906
წწ.)“, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს, შენიშვნები და კომენტარები დაურთეს ვახტანგ
გურულმა და კონსტანტინე გურულმა, თბილისი, გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“,
2019;

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო
მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peerreviewed), ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank,
Scopus-ის მიერ

პროფესორი როინ მეტრეველი
„საისტორიო ნარკვევები. II“, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2019;

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
„მეფე ერეკლე და რუსეთი. გამომცემლობა“, „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2019;

პროფესორი ვალერი მოდებაძე
‘’Safety and Security Challenges in a Globalized World: Major problems facing the humankind in
the post-Cold War era“, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019;

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
„ქართველოლოგიის

თანამედროვე

გამოწვევები“,

„უნივერსალი“, 2019;

სახელმძღვანელო

თბილისი

გამომცემლობა

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
„საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918). წიგნი III“. თბილისი, გამომცემლობა
„ქართული უნივერსიტეტი“, 2019;

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
„ქართული

ენის

პრაქტიკული

კურსი“,

თბილისი,

გამომცემლობა

„ქართული

უნივერსიტეტი“, 2019 (თანაავტორი: იამზე ვაშაკიძე);

პროფესორი ევა გოცირიძე
„საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი“, (ელექტრონული
სტუდენტებისათვის,

-
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სახელმძღვანელო

გვერდი,

მუდმივად

განახლებადი

ელექტრონული

ევროპული

კონვენციის

სამართალში“,

ელექტრონული

სახელმძღვანელო);

„ადამიანის

უფლებათა

სახელმძღვანელო (მუდმივად განახლებადი);

ასოცირებული პროფესორი ოთარ მათეშვილი
‘’Georgian Language for Foreigners”, 2019 (coauthor Amiran Lomtadze);

სახელმძღვანელოს თარგმანი

ლექსიკონი

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
„ქართლ-კახეთის

სამეფოს

ურთიერთობა

რუსეთის

იმპერიასთან

1783-1798“,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის
ეპოქაში“, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქალაქი ქუთაისი, 1-2
ნოემბერი, 2019 წელი;

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
„შუალობითი კონტაქტის გამომხატავი ყალიბის ამგებ აფიქსთა კვალიფიკაციისათვის“,
საქართველოს

განათლების

და

მეცნიერების

სამინისტროს

მიერ

ორგანიზებული

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი - 2019“-ის ფარგლებში, წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის XI
სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები “, 27 სექტემბერი,
2019.

პროფესორი მანანა ტაბიძე
„Кисты Панкиси (социолингвистическое исследование)“, РОССИЙСКАЯ АКАД. НАУК
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЛИНГВ. НАУК МОСКОВСКИЙ ИНСТ. ИНОСТР. ЯЗЫКОВ.
НАУЧН. ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ» ПРОГРАММА

X МЕЖДУНАРОДНОЙ

НАУЧНОЙ КОНФ. «ЯЗЫК,КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО», МОСКВА, 27-28 сентября 2019; Бела
Шавхелишвили);

„ენობრივი რეფორმების კულტურული და სოციალურ-პოლიტიკური კონტექსტი:
ენობრივი რეფორმები საქართველოში“, რასმუს რასკისადმი მიძღვნილი კონფერენცია „იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი,
საქართველო, 12–14 სექტემბერი 2019 (თანაავტორი მერაბ ნაჭყებია);

ასოცირებული პროფესორი დუღაშვილი ეკა
„ბიზანტიური ლიტერატურის ძველი ქართული თარგმანები“, მთარგმნელობითი
მეთოდი

და

კულტურული

ორიენტაცია

ბიზანტიური

სააზროვნო

პროცესის

თვალთახედვით - ბიზანტიური კვლევების XVIII კონფერენცია, 30 იანვარი - 3 თებერვალი,
2019;

„ჰიმნოგრაფია შუა საუკუნეების ქართულ ლიტურგიკულ ხელნაწერებში“, კვიპროსის
ბიზანტინისტთა საზოგადოება - მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ბიზანტიურ და შუა
საუკუნეების კვლევებში, ბიზანტიური ნიქოზია , კვიპროსი, 17-19 იანვარი, 2019;

„ეფთვიმე მთაწმინდელი ბერძნულ ეორტოლოგიონში“, კონფერენეცია საქართველობიზანტია, ქრისტიანული აღმოსავლეთი, თბილისი, საქართველო, 18-20 ივნისი, 2019;

„ქართულ-ბერძნული
საერთაშორისო

ხელნაწერი

კონფერენცია

სანკტ-პეტერბურგის

ბიზანტიური

და

კოლექციიდან“,

პოსტბიზანტიური

არქეოლოგია

39-ე
და

ხელოვნება, ათენი, საბერძნეთი, 30 მაისი-1 ივნისი, 2019;

პროფესორი ევა გოცირიძე
„საქართველოს
სამართლის

საკონსტიტუციო

პოლიტიკა“,

სასამართლოს

საერთაშორისო

გადაწყვეტილებები

კონფერენცია

სისხლის

და

სისხლის

სამართალში:

„კრიმინალიზაცია; იდეები და შეზღუდვები; კრიმინალიზაციის პრინციპები კონსტიტუციურ
სამართალში“ (კონფერენცია, მიძღვნილი პოლონეთის სამართლის კოდიფიკაციის კომისიის
სისხლის

სამართლის

დეპარტამენტის

დაარსებიდან

100

წლისთავისადმი);

ვარშავა,

პოლონეთი, 21-22 ნოემბერი, 2019;

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე
„სრულიად

საქართველოს

მრავალკონფენსიური

მსოფლიო",

კათოლიკოს-პატრიარქი
სრულიად

საქართველოს

ილია

მეორე

და

კათოლიკოს-პატრიარქის,

უწმიდესისა და უნეტარესის, ილია მეორის აღსაყდრების 42-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 23 დეკემბერი, 2019;

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
„საქართველოს

დემოკრატიული

რესპუბილიკის

საკანონმდებლო

ორგანოების

ისტორიიდან“, საქართველოს დამფუძნებელი კრების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია,

საქართველოს

საპატრიარქოს

წმიდა

ანდრია

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 11 მარტი 2019;

„რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომი“, კონფერენცია 1921 წლის 25
თებერვალი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი, 23 თებერვალი 2019;

„ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა გიორგი XII-ის
გარდაცვალების შემდეგ“,

ქართული

უნივერსიტეტის

პროფესორ-მასწავლებელთა

სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 11 ივნისი 2019;

ასისტენტ-პროფესორი ნინო შიოლაშვილი
„მცხეთის არქოლოგიური გათხრები მე-19 საუკუნის ქართულ და უცხოურ პრესაში“,
„საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო - „მუზეუმები
და კუტურული მემკვიდრეობა“ (VII კონფერენცია)“, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის
ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი,
თბილისი, 23-25 მაისი, 2019;

„საქართველოს სამხედრო გზის ისტორიიდან“, ქართული უნივერსიტეტის პროფესორმასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 11 ივნისი, 2019;

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე
„ქორონიმების - ქართლისა და კოლხას/კოლხეთის - მიმართებისათვის“, ილია
ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის XI საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, ქუთაისი, 3-4 ნოემბერი, 2019 წელი.

„ქართველური დიალექტური ლექსიკა და ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“,
თელავის უნივერსიტეტის კონფერენცია: „ალექსანდრე ყაზბეგი“, თელავი, 26 ოქტომბერი,
2019;

„ქართული ენის ზმნის მწკრივის კომპონენტებისათვის (ასპექტისა და გზისობის
კატეგორები)“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე ეროვნული კონფერენცია:
„ლინგვისტური

ქართელოლოგიისა

და

აფხაზოლოგიის

აქტუალური

პრობლემები“,

თბილისი, 11 ივლისი, 2019;

„მალტის შეთანხმება (02.12.1989), 1992-93 წლების პუტჩი და 2008 წლის პლებიცისტი
თანამედროვე

გეოპოლიტიკურ

კონტექსტში“,

სამეცნიერო

კონფერენცია:

„ზვიად

გამსახურდია 80“, თბილისი, 28 მარტი, 2019;

„ზვიად გამსახურდია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ და 1991
წლის აპრილ-მაისში აჭარაში განვითარებული მოვლენები“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია: „ზვიად გამსახურდია 80“, თბილისი, 10-12 აპრილი, 2019;

პროფესორი მანანა ტაბიძე
„ქართული ენის ნორმირების პრობლემური საკითხები“, 14 აპრილის–ქართული ენის
დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია „ქართული ენის ამაგდართა საფიხვნო“, იაკობ
გოგებაშვილის

სახელობის

თელავის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, 11 აპრილი 2019;

„ზვიად გამსახურდიას ენობრივი შეხედულებები (ვისთვის მოკვდა მაღალი სტილი?)“,
ზვიად გამსახურდიას დაბადებიდან 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
„ზვიად გამსახურდია

– 80“, ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
10-12 აპრილი, 2019;

უახლესი ისტორიის ცენტრი,

„მართლწერისა და მართლმეტყველების პრობლემები უმაღლეს სკოლაში“, ქართული
უნივერსიტეტის

პროფესორ-მასწავლებელთა

სამეცნიერო

კონფერენცია,

საქართველოს

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 11
ივნისი, 2019 (თანაავტორი თინათინ თურქია);

მანანა

ტაბიძე,

უნივერსიტეტის

პანკისის

ქისტები

(სოციოლინგვისტური

პროფესორ-მასწავლებელთა

სამეცნიერო

ასპექტი),

კონფერენცია,

ქართული

საქართველოს

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 11
ივნისი, 2019 (თანაავტორი ბელა შავხელაშვილი);

„სალიტერატურო ენის ვულგარიზების ტენდენცია თანამედროვე მსოფლიოში“,
ეროვნული

სამეცნიერო

აფხაზოლოგიის

კონფერენცია:

აქტუალური

„ლინგვისტური

პრობლემები“,

სოხუმის

ქართველოლოგიისა

სახელმწიფო

IV
და

უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და სამშვიდობო განათლების ცენტრის
ინიციატივით 5 ივლისი, 2019;

„ქისტების საქართველოში ჩამოსახლების ეტაპები და ენობრივი სიტუაცია პანკისში“, IV
ეროვნული

სამეცნიერო

აფხაზოლოგიის

კონფერენცია:

აქტუალური

„ლინგვისტური

პრობლემები“,

სოხუმის

ქართველოლოგიისა

სახელმწიფო

და

უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და სამშვიდობო განათლების ცენტრის
ინიციატივით, 5 ივლისი, 2019 (თანაავტორი ბელა შავხელიშვილი);

„ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე უცხოურ კვლევებში“,
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართველოლოგიის
ცენტრის XI სამეცნიერო კონფერენცია, 27 სექტემბერი, 2019;

„ქართული ენა და მერაბ კოსტავა“, ქართველოლოგიის ცენტრის XII სამეცნიერო
კონფერენცია,

„მერაბ

კოსტავა

-

80“,

საქართველოს

საპატრიარქოს

წმიდა

ანდრია

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 16 ოქტომბერი, 2019;

„სახელი,

როგორც

მახასიათებელი“,

ეროვნულ–ენობრივი

რესპუბლიკური

იდენობის

ონომასტიკური

სოციალურ–კულტურული

კონფერენცია

–

თანამედროვე

ონომასტიკუტი პრობლემები, ეძღვნება პროფესორ მერაბ ბერიძის დაბადებიდან 79
წლისთავს, ახალციხე, 28–29 სექტემბერი, 2019;

„გიორგი ლეონიძის სიტყვათშემოქმედებითი თავისებურებები“, გიორგი ლეონიძის
დაბადებიდან

120

წლისთავისადმი

მიძღვნილი

სამეცნიერო

სესია,

საქართველოს

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 8
ოქტომბერი 2019;

„პარონომაზიის საკითხი როსტომ ჩხეიძის წიგნში“, სახელმწიფო ენის დღეებისადმი
მიძღვნილი კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქო წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 15 აპრილი 2019;

„პრეზიდენტ

ზვიად

გამსახურდიას

პოლიტიკური

სტრატეგიის

მნიშვნელობა

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და დეოკუპაციის პროცესში“, პრეზიდენტ
ზვიად გამსახურდიას საიუბილეო კონფერენცია - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 28 მარტი 2019;

ასოცირებული პროფესორი დუღაშვილი ეკა
„ქართული
უნივერსიტეტის

კვალი

ბიზანტიაში:

პროფესორ-მასწავლებელთა

ტაო-პენტელის
სამეცნიერო

მონასტერი“,
კონფერენცია,

ქართული
საქართველოს

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 11
ივნისი 2019;

პროფესორი ვალერი მოდებაძე
„ქართულ-ბერძნული
ქართული

ურთიერთობები

უნივერსიტეტის

და

ისტორიულ-კულტურული

პროფესორ-მასწავლებელთა

სამეცნიერო

კავშირები“,
კონფერენცია,

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი, 11 ივნისი 2019;

პროფესორი კარლო ბზიშვილი
„სამისდღემშიო რჩენის ხელშეკრულების გამარტივებისთვის’’, VIII საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, მსოფლიო და კავკასია’’, 21 ივნისი, 2019 წელი;

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის
ფარგლებში დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის
ხელმძღვანელობა

პროფესორი პაატა ტურავა

საქართველოს

საკანონმდებლო

აქტების

ჰარმონიზაცია

ადგილობრივი

თვითმმართველობის კოდექსთან, დონორი ორგანიზაცი UNDP, (განმახორციელებელი), 2019;

„სატყეო სფეროს რეფორმის და ბიომრავალფეროვნების კანონმდებლობის შექმნის
მხარდაჭერა, დონორი ორგანიზაცი GIZ, (განმახორციელებელი), 2018-2019;

პროფესიული

საჯარო

მოხელის

პროფესიული

განვითარების

სამართლებრივი

საფუძლების შექმნის მხარდაჭერა, დონორი ორგანიზაცია UNDP, (განმახორციელებელი),
2018-2019;

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა
ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული
„კავკასიის ისტორია (უძველესი დროიდან დღემდე)“, საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია, 2019-2020 წწ. (ავტორთა კოლექტივის წევრი);

პროფესორი პაატა ტურავა
„ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსის პროექტის შემუშავების მხარდაჭერა“, დონორი
ორგანიზაცია საქართველოს პარლამენტი, (განმახორციელებელი), 2018-2019;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ
მეცნიერებათა სკოლა

საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed)
ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus,
SCImago Journal and Country Rank, Web of Science მი-მიერ

პროფესორი კობა გელაშვილი
‘’ADD-IN FOR SOLVERS OF UNCONSTRAINED MINIMIZATION TO ELIMINATE LOWER
BOUNDS OF VARIABLES BY TRANSFORMATION“. Transactions of A. Razmadze Mathematical
Institute. Vol. 173 (August), 2019;

პროფესორი ივანე წერეთელი
‘’An example of a hereditarily normal topologically finite space, which is topologically infinite
relative to the class of all its proper F -subspaces“, Georgian Mathematical Journal, De Gruyter
Publishing, 2019;

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია

პროფესორი ნინო დამენია

‘’Economic Expectations of the Belt and Road Initiative for the South Caucasus, with Emphasis
on Georgia’’. Business and Economic Research. Macrothink Institute. 9 (1): 2019 (Coauthor: Iza
Gigauri);

ასოცირებული პროფესორი იზა გიგაური
‘’Perceptual Mapping as a Marketing Research Tool for Brand Positioning“, SSRG International
Journal of Economics and Management Studies (SSRG - IJEMS). Vol. 6 (4), 2019;

‘’Economic Expectations of the Belt and Road Initiative for the South Caucasus, with Emphasis
on Georgia. Business and Economic Research. Macrothink Institute. 9 (1): 2019 (Coauthor Damenia,
Nino);
‘’Applying Perceptual Mapping Method for Successful Positioning Strategy“. International
Journal of Management and Business Sciences. Sapient Publishing. Vol. 1 (1): 2019;

ასოცირებული პროფესორი ფიქრია წოწკოლაური
‘’Georgian Science and Prospects of its Development“, Scientific Journal “Economics and
Finance”, issue 5, 2019;

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი
‘’MRI Study and Psychological Assessment in Children and Youth with Deviation Behaviour“,
Journal of Psychological Disorders, New York. 2019 (Coauthors Irma Khachidze, Tea Gogotishvili,
Nana Kapanadze, Mariam Alaverdashvili);

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი

‘’MRI Study and Psychological Assessment in Children and Youth with Deviation Behaviour“,
Journal of Psychological Disorders, New York. 2019 (Coauthors Irma Khachidze, Dimitri
Nadirashvili, Nana Kapanadze, Mariam Alaverdashvili);

ასოცირებული პროფესორი ნონა ახალაშვილი
„ანდროგინია

-

XXI

საუკუნის

ნაკლი

თუ

უპირატესობა“,

გურამ

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 9,
2019 (ლ. შენგელია);

„პიროვნების

პროფესია

და

დაცვითი

მექანიზმის

სტილი“,

გურამ

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 9,
2019 (თანაავტორი ა. კოპალიანი);

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა
(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით)

პროფესორი ნინო დამენია
‘’Women's Employment Issues in Georgia and Solutions Based on European Experience”
ICBEMM 2019: International Conference on Business, Economics, Marketing and Management
Journal. Rome, Italy 1-3 May, 2019 (Coauthors E. Kharaishvili, N. Sagareishvili, M. Saghareishvili);

‘’The Youth Employment Peculiarities in Post-Soviet Georgia”, ICEBMM 2019: International
Conference on Economics, Management of Business, Innovation and Technology Rome, Italy, 17-18
October, 2019 (Coauthor: M. Lobzhanidze);

„კულტურული

ტურიზმის

გამოწვევები

გლობალიზაციის

კონტექსტით“,

IV

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და
ბიზნესში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ნოემბერი, 2019 (თანაავტორი: ნ. კვარაცხელია);

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია
„კულტურული

ტურიზმის

გამოწვევები

გლობალიზაციის

კონტექსტით“.

IV

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და
ბიზნესში“,

თბილისი,

ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ნოემბერი 2019 (თანაავტორი ნინო
დამენია);

„საქართველოს

ღვინის

ტურიზმით

დაკავებული

უცხოელები“,

საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენცია ISC SEU 2019 II, 4 დეკემბერი, 2019;

პროფესორი კობა გელაშვილი
‘’On new rebalancing algorithm“, Special Event on Analysis of Experimental Algorithms,
Kalamata, Greece. 24-29 June, 2019 (Coauthors N. Grdzelidze, M. lTutberidze);

პროფესორი ჰამლეტ მელაძე
‘’Semi-Markov Queuing System with Bifurcation of Arrivals for Network Maintenance
Problem“, 12th International Conference on Computer Science and Information Technologies
(CSIT'2019), 23-27 September, 2019;

‘’About the Spectrum of Eigenvalues of Color Operators in a Theory of Canonically Conjugate
Fuzzy Sets.“, 12th International Conference on Computer Science and Information Technologies
(CSIT'2019), 23-27 September, 2019;

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით)

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო
მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peerreviewed), ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank,
Scopus-ის მიერ

სახელმძღვანელო

ასოცირებული პროფესორი ნონა ახალაშვილი
„ფსიქოლოგიის ისტორიის საკითხები“, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2019;

სახელმძღვანელოს თარგმანი

ლექსიკონი

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია
„ქართული

ტურიზმის

თანამედროვე

გამოწვევები“, საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია, SEU-საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, 30 ნოემბერი, 2019;

„სკოლის ექსკურსიები თანამედროვე საგანმანათლებლო რეფორმის კონტექსტში“,
საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია, გ.

თავართქილაძის

თბილისის

სასწავლო

უნივერსიტეტი. 1-2 ოქტომბერი, 2019;

„ქართული და ევროპული ღვინის ტურიზმის თავისებურებანი“, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „ღვინის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები“, თბილისი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 22 ივნისი, 2019;

ასოცირებული პროფესორი ფიქრია წოწკოლაური
„ბიბლიომეტრული
შესწავლისათვის“. მე-12

მეთოდების

გამოყენება

სამეცნიერო

პროდუქციის

საერთაშორისო კონფერენცია „კომპიუტერული მეცნიერება და

ინფორმაცია“. სამეცნიერო ინფორმაციის მონიტორინგისა და ანალიზის ცენტრის (CSIAM)
სემინარი - Scientometrics in Practics”. სომხეთი, ერევანი. 23-27 სექტემბერი, 2019;

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი
„სიმპტომები
გეშტალტთერაპევტთა

და

პრევენცია

(გულივერის

საერთაშორისო

EAGT

კომპლექსის

კონფერენცია.

მე-სა

და

ფენომენი)“,
ფონს

შორის

კონფლიქტი. ბუდაპეშტი (უნგრეთი), 19-22 სექტემბერი, 2019;

„ხასიათი

და

ფიქსირებული

განწყობების

გაცნობიერება

გეშტალტთერაპიაში“.

საერთაშორისო კონფერენცია განწყობის თეორიის ინტეგრაცია გეშტალტთერაპიაში. კიევი
(უკრაინა), 1-3 ნოემბერი, 2019;

„სხეულის ენა და განწყობის ფსიქოლოგიური მექანიზმები პიროვნული აუთენტობის
გაგებაში“, სალენტოს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა გეშტალტთერაპიაში. სალენტო
(იტალია), 28 ივნისი-7 ივლისი, 2019;

„კომპლექსების დაძლევა და ოცნებების რეალობად ქცევა“, საერთაშორისო რეზიდენსვორქშოფი გეშტალტთერაპიაში. ტრენინგის წამყვანი და თანაორგანიზატორი, ბუშეტი
(კახეთი), 7- 14 მაისი, 2019;

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი
„სიმპტომები
გეშტალტთერაპევტთა

და

პრევენცია

EAGT

(გულივერის

საერთაშორისო

კომპლექსის

კონფერენცია.

მე-სა

და

ფენომენი)“,
ფონს

შორის

კონფლიქტი. ბუდაპეშტი (უნგრეთი), 19-22 სექტემბერი, 2019;

„ხასიათი

და

ფიქსირებული

განწყობების

გაცნობიერება

გეშტალტთერაპიაში“.

საერთაშორისო კონფერენცია განწყობის თეორიის ინტეგრაცია გეშტალტთერაპიაში. კიევი
(უკრაინა), 1-3 ნოემბერი, 2019;

„სხეულის ენა და განწყობის ფსიქოლოგიური მექანიზმები პიროვნული აუთენტობის
გაგებაში“, სალენტოს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა გეშტალტთერაპიაში. სალენტო
(იტალია), 28 ივნისი-7 ივლისი, 2019;

„კომპლექსების დაძლევა და ოცნებების რეალობად ქცევა“, საერთაშორისო რეზიდენსვორქშოფი გეშტალტთერაპიაში. ტრენინგის წამყვანი და თანაორგანიზატორი, ბუშეტი
(კახეთი), 7- 14 მაისი, 2019;

ასისტენტ-პროფესორი სოფო ყველაშვილი
„მსოფლიო და გენდერი გენდერი და განათლების საკითხები (პრობლემა და
გამოწვევები)“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 28 ნოემბერი, 2019;

პროფესორი ჰამლეტ მელაძე
„ელიფსური

განტოლებისათვის

ბიწაძე-სამარსკის

m-წერტილოვანი

სასაზღვრო

ამოცანის ამოხსნა MEDG მეთოდით“; საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-10
საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, ბათუმი 2-6 სექტემბერი, 2019;

„ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემები გრაფებზე“, საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის მე-10 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, ბათუმი 2-6
სექტემბერი, 2019;

„Нелокальные контактные задачи для линейных эллиптических и параболических
уравнений с переменными коеффициентами“, 3 International Scientific Conference "Modern
Problems of Computational Mathematics and Mathematical Physics" dedicated to the Academician
A.A. Samarsky, Moscow, Lomonosov Moscow State University, 18-20 June, 2019;

„Математическое

моделирование

катастрофических

явлений,

возникающих

при

разрушении плотин. Тезисы докладов“, 3 International Scientific Conference "Modern Problems of
Computational Mathematics and Mathematical Physics" dedicated to the Academician A.A.
Samarsky, Moscow, Lomonosov Moscow State University, 18-20 June, 2019;

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი
„პიროვნების ხასიათის ფორმირება და ცვლილების შესაძლებლობანი“. მეცნიერებისა და
ინოვაციების ფესტივალი, ქართული უნივერსიტეტი“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 27 სექტემბერი, 2019;

„ახალი ფსიქოლოგიური კონცეფციის „გულივერის კომპლექსი“ ლექცია-პრეზენტაცია,
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი, 5 აპრილი, 2019;

„პიროვნების ხასიათის ფორმირება და ცვლილების შესაძლებლობანი“, მეცნიერებისა და
ინოვაციების ფესტივალი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 27 სექტემბერი, 2019;

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი
„პიროვნების ხასიათის ფორმირება და ცვლილების შესაძლებლობანი“, მეცნიერებისა და
ინოვაციების ფესტივალი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 27 სექტემბერი, 2019;

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის
ფარგლებში დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის
ხელმძღვანელობა

ასოცირებული პროფესორი თამარ კბილაშვილი

ევროკომისია, გრანტი ERASMUS + KA 107, (გრანტის ფარგლებში ეწვია
კობლენცის უნივერსიტეტს, გერმანია), 2019;

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ცენტრები

საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed)
ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus,
SCImago Journal and Country Rank, Web of Science მი-მიერ

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა
(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით)

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით)

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო
მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peerreviewed), ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank,
Scopus-ის მიერ

სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელოს თარგმანი

ლექსიკონი

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობა

მიხეილ ლაბაძე
„ლაზთა

გვარ-სახელების

წარმოების

თავისებურებანი“,

XXXIX

რესპუბლიკური

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, საქართველო ზუგდიდი, 13-15 ნოემბერი, 2019;

„ლაზურ

კილოებზე

მეტყველ

მუჰაჯირთა

განსახლების

ძირითადი

რაიონები“,

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ
უნივერსიტეტის

ქართველოლოგიის

ცენტრის

„ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“.

XI

სამეცნიერო

კონფერენცია

საქართველო, თბილისი, 27 სექტემბერი,

2019;

სოფო კეკუა
„კულინარიის ლექსიკა მეგრულში“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV
ეროვნული

სამეცნიერო

კონფერენცია:

„ლინგვისტური

ქართველოლოგიისა

და

აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. თბილისი, 7 ივლისი, 2019;

კესო გეჯუა
„მეგრული ლექსიკა სულხან-საბას „სიტყვის კონის“ მიხედვით“, XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, საქართველო, ზუგდიდი, 13-15 ნოემბერი, 2019;

„პეტრე ჭარაია მეგრული მეტყველების შესახებ“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის
ცენტრის XI სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“.
საქართველო, თბილისი, 27 სექტემბერი, 2019;

„სამურზაყანოს ტოპონიმიიდან“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რესპუბლიკური ონომასტიკური სამეცნიერო კონფერენცია – „თანამედროვე ონომასტიკური
პრობლემები“, საქართველო ახალციხე, 29-29 სექტემბერი, 2019;

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის
ფარგლებში დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის
ხელმძღვანელობა

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

მიხეილ ლაბაძე
„ქართველურ-თურქულ

სამეტყველო

კოდთა

შერევის

კანონზომიერებები

ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“, მკვლევარი,
შოთა

რუსთაველის

სახელობის

საქართველოს

თებერვალი 2018-22 თებერვალი 2022;

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდი,

22

სოფო კეკუა
„ქართველურ-თურქულ

სამეტყველო

კოდთა

შერევის

კანონზომიერებები

ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“, მკვლევარი,
შოთა

რუსთაველის

სახელობის

საქართველოს

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდი,

22

თებერვალი 2018-22 თებერვალი 2022;

კესო გეჯუა
„ქართველურ-თურქულ

სამეტყველო

კოდთა

შერევის

კანონზომიერებები

ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“, მკვლევარი,
შოთა

რუსთაველის

სახელობის

საქართველოს

თებერვალი 2018-22 თებერვალი 2022;

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდი,

22

