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ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 2020 წლის 

საერთო 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 

1 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული 

სტატია 

29 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

16 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 1 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია, 

საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული 

SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

4 

სახელმძღვანელო 6 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 0 

ლექსიკონი 1 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 7 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

23 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 10 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

2 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 5 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  4 

 



ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 2020 წლის საერთო 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 

1 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული 

სტატია 

25 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

13 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 1 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია, 

საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული SCImago 

Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

4 

სახელმძღვანელო 6 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 0 

ლექსიკონი 1 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 7 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

21 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 10 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

2 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 5 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  1 

 

 

 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის აკადემიური პერსონალის 

2020 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 

0 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოქვეყნებული სტატია 

15 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

4 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 1 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო 

მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), 

ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

4 

სახელმძღვანელო 3 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 0 

ლექსიკონი 1 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 5 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

14 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 3 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

2 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 2 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  1 

 

 



ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური 

პერსონალის 2020 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 

1 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოქვეყნებული სტატია 

10 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

9 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 0 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო 

მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-

reviewed), ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

0 

სახელმძღვანელო 3 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 0 

ლექსიკონი 0 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 2 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

6 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 6 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

0 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 3 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  0 

 

სამეცნიერო ცენტრების სამეცნიერო ანგარიში 2020 



სამეცნიერო აქტივობის ტიპი რაოდენობა 

საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებად (Peer-reviewed) 

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია, ინდექსირებული Scopus, 

SCImago Journal and Country Rank, Web of Science მი-მიერ 

0 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოქვეყნებული სტატია 

4 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

3 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 0 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო 

მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), 

ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

0 

სახელმძღვანელო 0 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 0 

ლექსიკონი 0 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 0 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

2 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 0 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

0 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 0 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  3 

 

 

 



 

 

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 

 

პროფესორი როინ მეტრეველი 

„„ჯვაროსნული ომი“ საქართველოს ისტორიის წინააღმდეგ“. (თანაავტორი: შოთა 

ვადაჭკორია). ჟურნალი „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების 

ისტორიის სერია“, № 1; 

„მეფე ერეკლე 300 წლისაა“. ჟურნალი „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა 

და ხელოვნების ისტორიის სერია“, № 2; 

„ვაჟა-ფშაველას „ფიქრები“. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, № 

XIX-XX.  

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

„არჩილ ჯორჯაძე *ეროვნული თანხმობის იდეა და მისი განხორციელების გზები)“, 

ჟურნალი „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის 

სერია“, № 1; 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

  „ლინგვისტური ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები და პროფ. ტ. 

ფუტკარაძის ენათმეცნიერული ნაშრომები“,  7 მაისი, 2020 წელი; 

„ТУШЕТИ И ТУШИНЫ“. Международный литературно-художественный и научно-

публицистический журнал, № 9-10, 2019-2020; 

 



პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

“US-CHINA RIVALRY FOR GLOBAL HEGEMONY“. Journal of Liberty and International 

Affairs, volume 6, Issue2, 2020; 

“THE ISSUE OF NEPOTISM AND THE PROBLEM OF BUILDING TRANSPARENT AND 

EFFICIENT CIVIL SERVICE IN GEORGIA“. AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY 

JOURNAL of history,  №1 (96), 2020; 

„ჯონ სტუარტ მილი თავისუფლების შესახებ“, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და 

ეკონომიკა“ №1 2020;  

 

ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი 

“The Gulani: A 17th Century Georgian Manuscript Book“. Manuscripts of the Orthodox World 

– Interwoven Fates of MANUSCRIPT AND PRINTED CULTURE IN AND FOR SOUTH-EAST 

EUROPE“, a volume of the series "Bibliotheque de l'Institut d'Etudes Sud-Est Europeennes" (BIESEE) 

of the Institute for South-East European Studies of the Romanian Academy in Bucharest. 2020; 

 

პროფესორი ევა გოცირიძე 

„კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა (ევროპული და ამერიკული მიდგომები)“. 

ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“,  ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი;  № 15; 2020. 

 

ასოცირებული პროფესორი თამარ ლალიაშვილი  

„სასჯელის დამაფუძნებელი და სასჯელის შეფარდების ბრალი სახეები, მათ შორის 

განსხვავება და მათი მნიშვნელობა სასჯელის დანიშვნისას“. ჟურნალი SEU & SCIENCE, № 9, 

2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი შალვა ქურდაძე 



„სამრეწველო საკუთრების უფლების მოპოვების თაობაზე საქპატენტის წინააღმდეგ 

სასამართლოში აღძრული დავის იურიდიული ბუნების საკითხის განსაზღვრისათვის“, 

Журнал "ІВ" №12-2020 (თანაავტორი დავით ძამუკაშვილი); 

 

ასისტენტ-პროფესორი მარინა ლონდარიძე 

„ბავშვის უპირატესი ინტერესი“. ცხოვრება და კანონი, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი, № 1-2(49-50) 2020; 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო მასალებში 

გამოქვეყნებული სტატიით) 

 

ასისტენტ პროფესორი ნინო შიოლაშვილი 

„მცხეთის ახალი მუზეუმი -  კონცეფცია“- ICOMOS საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია - (თანაავტორი), 2020; 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

“John Stuart Mill’s Views on Liberty and Freedom of Expression“.  6TH International Online 

Conference on Social Researches and Behavioural Sciences, Proceedings Book, Batumi, Georgia, 

October 03-04, 2020; 

“Debates about the Reform of the United Nations Security Council“, 7TH International 

Conference on Social Researches and Behavioural Sciences, Proceedings Book, Antalya, Turkey,  

October 24-25, 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი დუღაშვილი ეკა 

“The Dormition of the Theotokos in Medieval Georgian Hymnographic Manuscripts“. New 

Approaches to Marian Devotion in the Middle Ages, Ca’ Foscari University, Venice, 22-24 April, 

2020; 



 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 

 

 

პროფესორი პაატა ტურავა 

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის კომენტარები“, 2020; 

 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია, საერთაშორისო 

რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

 

 

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე 

„საქართველოს პატრიარქები.“ გამომცემლობა ალილო, თბილისი, 2020 (ინგლისურ, 

ფრანგულ, რუსულ და ქართულ ენებზე); 

 

პროფესორი როინ მეტრეველი 

„საქართველოს სამეფო და ყივჩაყები, XI-XII სს.“ („Грузинское государство и кипчаки, XI-

XII вв.“). გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი; (ქართულ და რუსულ ენებზე). 2020; 

„Где кавказская цивилизация?“, НАН Грузии, 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი შალვა ქურდაძე 

„სამოქალაქო საპროცესო სამართალი კაზუსებში“, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2020 

(გიორგი ქურდაძე, ნინო ხუნაშვილი); 

 

სახელმძღვანელო 

 



პროფესორი პაატა ტურავა 

„კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა ადმინისტრაციულ სამართალში“, თბილისი, 2020; 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

„გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საგარეო პოლიტიკაში“. თბილისი, 2020; 

 

პროფესორი ევა გოცირიძე 

 „ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები“, 2020 (ელექტრონული 

სახელმძღვანელო); 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 

 

 

ლექსიკონი 

 

პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი 

„სხვადასხვა ენის ტრანსლიტერაცია-ტრანსკრიფციის წესები, ენობრივი ნორმები, 

მუნიციპალური ტოპონიმიისა და გეოგრაფიული ობიექტების მართლწერა, ქართული ენის 

ფლობის დონეების ზოგადი აღწერილობა“,  სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, ბიულეტენი II, 

თბილისი, 2020 (თანაავტორობით); 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

„მასწავლებლის/აღმზრდელის/მოძღვრის სემანტიკური სივრცე ქართულში“, 

კონფერენციის თემა: „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისური საუბრები XVI,  აკაკი წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, (ეძღვნებოდა აწსუ 



ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ემერიტუს-პროფესორ მარინა ქაცარავას 80 წლის 

იუბილეს) 7-8 ნოემბერი, 2020; 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

“A Georgian minority in Iran.  Will the Fereydan Georgians manage to maintain their ethnic 

identity?“ VI International Scientific Conference “Politics around Caucasus”, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს სამეზობლოს კვლევის 

ინსტიტუტი, 5 ნოემბერი, 2020; 

„კორონავირუსის პანდემიის ნეგატიური გავლენა ტურიზმზე“, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია „COVID 19 – ეკონომიკური, 

სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები“, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი, 

თბილისი, 2020; 

„მთიან ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირების შემაფერხებელი 

ფაქტორები“, საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია „კონფლიქტები სამხრეთ 

კავკასიაში“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი, 2020; 

 

 ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

 

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე 

„1978 წლის 9 აპრილი და მისი ისტორიული მნიშვნელობა“, 14 აპრილისადმი 

მიძღვნილი ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 14 აპრილი 2020; 

„დიდი ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი საქართველოს ისტორიისა და საქართველოს 

სამოციქულო ეკლესიის ისტორიის პირუთვნელად შესწავლის საქმეში“, აკადემიკოს ივანე 

ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 23 

აპრილი 2020; 



„უზენაესი საბჭოს არჩევნების მნიშვნელობა და პოლიტიკური ვითარება. 30 წელი 1990 

წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნებიდან“, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 28 

ოქტომბერი 2020; 

„პატრიარქი ანტონ I და საქართველოს ეკლესიის პრობლემები; ქართლ-კახეთის მეფის 

ერეკლე მეორისა და კათოლიკოს-პატრიარქ ანტონ პირველის დაბადებიდან 300 

წლისთავისადმი მიძღვნილი ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია“, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 6 

ნოემბერი 2020; 

„ისტორიის სწავლების პრობლემები. ონლაინ კონფერენცია თემაზე „თანამედროვე 

სკოლის დანიშნულება და გამოწვევები“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 18 ნოემბერი 2020; 

„პატრიარქის ღვაწლი 43 წლის მსახურებიდან“, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქის აღსაყდრების 43-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ონლაინ კონფერენცია“; 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 23 დეკემბერი 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

„რუსეთის მიერ 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომის მომზადება“, საქართველო-

რუსეთის 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომის ისტორიისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი, 23 თებერვალი 2020;  

„1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის ისტორიისათვის“, საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თბილისი. საქართველო-რუსეთის 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომის 

ისტორიისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონცერენცია, მაისი 2020;  

„ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა (XVIII საუკუნის 70-

80-იანი წლები)“,  ქართლ-კახეთის მეფის, ერეკლე II-ის დაბადებიდან 300 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 6 ნოებერი 2020; 

„ერეკლე II-ის საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის შეფასებისათვის“, ანტონ I 

კათოლიკოსისა და ერეკლე II-ის დაბადებიდან 300 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

დეკემბერი 2020; 



 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

 „საქართველოს ენობრივი პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს 

პარლამენტის მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ერთი ვალდებულების შესახებ; კერძოდ, 

„რეგიონული ან უმცირესობის ენებს შესახებ ევროპული ქარტიის“ რატიფიკაციის შესახებ. 

ქართულ ენის პრობლემები სახელმწიფოს ენობრივი პოლიტიკის პრიზმაში, 

ონლაინკონფერენცია, საქართველოს   საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი,  14 აპრილი, 2020; 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

“Sino–US competition for hegemony and the New Cold War.  Can USA and China Escape the 

Thucydides trap?“  საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია: „აშშ-სა და ჩინეთს 

შორის მეტოქეობა მსოფლიო ჰეგემონობისათვის.“ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტი, 30 ივნისი 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი თამარ ლალიაშვილი 

„მოსამართლის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა“, საქართველოს დემოკრატიის 

ინიციატივით ორგანიზებულ კონფერენცია, 31 აგვისტოს 2020;   

 

ასოცირებული პროფესორი ოთარ მათეშვილი 

„მეტაფორის ენობრივი საფუძველი ინგლისური ფილოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები“, ინგლისური ენის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტი, 29 მაისი 2020; 

 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 

 

ასოცირებული პროფესორი ოთარ მათეშვილი 

ინგლისური ენის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტი, 29 მაისი 2020; 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 



საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია „კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიაში“, 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 2020; 

საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია: „აშშ-სა და ჩინეთს შორის 

მეტოქეობა მსოფლიო ჰეგემონობისათვის.“ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტი, 30 ივნისი 2020; 

 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული 

სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

 

ასოცირებული პროფესორო თამარ ლალიაშვილი 

„მტკიცებულებების დაუშვებლობის პრობლემატური საკითხების გადაჭრის გზები 

ადამინის უფლებათა ეროპულ სასამრთლოს პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად“, 

KAAD ფონდით დაფინანსებული პროექტი, 2020 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი; 

 

ასისტენტ-პროფესორი ნინო შიოლაშვილი 

„თრუსოს ხეობის დემოგრაფია და მოსახლეობის კულტურული იდენტობები“, შოთა 

რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2020-2022; 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

ასოცირებული პროფესორი თამარ ლალიაშვილი 

„სასამართლო რეფორმის შედარებითი ანალიზი და რეკომენდაციები  Comparative Study 

of Judicial Reforms and Recommendations for Georgia“, კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა 

საქართველოში USAID მიერ დაგემილ კვლევითი პროექტი, 2020 -2021; 

 

„სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხის შეფასები“, USAID/PROLOG 

ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი, 2020; 

 



ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

„კავკასიის ისტორია“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 2019-2020; 

 

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 

“Sparse Matrix Formats with Two Types for Real Values”, Bulletin of the Georgian National 

Academy of Sciences, #3, 2020 (co-author Vakhtang Laluashvili); 

 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია 

 

პროფესორი ნინო დამენია 

“Cooperation between Social Entrepreneurs and Government to Develop Solutions to Social 

Problems”. Business and Economic Research, Macrothink Institute, 10 (3): (Co-author Iza Gigauri) 

 

პროფესორი  ნიკო კვარაცხელია 

„უცხოელები“. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი. 

სტატიათა კრებული N (1) 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი იზა გიგაური 

http://oaji.net/journal-detail.html?number=527
http://oaji.net/journal-detail.html?number=527


 “Cooperation between Social Entrepreneurs and Government to Develop Solutions to Social 

Problems”. Business and Economic Research, Macrothink Institute, 10 (3), 2020; 

 “Global, economic and technological trends in human resource management development”. 

Access Journal: Access to Science, Business, Innovation in the Digital Economy, 1(1): 2020; 

 “Influence of Covid-19 crisis on Human Resource Management and Companies’ Response: 

The Expert Study”. International Journal of Management Science and Business Administration, 6 (6): 

2020;  

 “Effects of Covid-19 on Human Resource Management from the Perspective of Digitalization 

and Work-life Balance”. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4 (31), 2020; 

 “Remote Working Concerns During The Covid-19 Pandemic”. International Journal of Social 

Science and Economic Research, 5(10), 2020; 

 “Organizational Support to HRM in Times of the COVID-19 Pandemic Crisis”. European 

Journal of Marketing and Economics, 3(3): 2020;  

 “Implications of COVID-19 for Human Resource Management. SSRG International Journal of 

Economics and Management Studies 7(11)“, 2020; 

 “Challenges HR Managers Facing due to COVID-19 and Overcoming Strategies: Perspectives 

from Georgia”.  ABR Archives of Business Research, 8 (11), 2020; 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო მასალებში 

გამოქვეყნებული სტატიით) 

 

პროფესორი ნინო დამენია 

“SOME ASPECTS OF GREEN TOURISM MANAGEMENT IN GEORGIA”. Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv National Economic University  named after Vadym Hetman, 

Proceedings „STRATEGIC IMPERATIVES OF MODERN MANAGEMENT“ - V International 

Scientific and Practical Conference. Kyiv, April 23-24, 2020 (Co-author Niko Kvaratskhelia); 

„შიდა ტურიზმის ეკონომიკური განვითარების თავისებურებები საქართველოში“. 

გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში - 5 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის შრომების კრებული. 2020 (თანაავტორი ნიკო კვარაცხელია); 



“International Financial Crises and Their Impact on Georgia“ ICEMBIT 2020: International 

Conference on Economics, Management of Business, Innovation and Technology (Proceedings), 

2020; 

 

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია 

“SOME ASPECTS OF GREEN TOURISM  MANAGEMENT IN GEORGIA“. Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv National Economic University  named after Vadym Hetman, 

Proceedings „STRATEGIC IMPERATIVES OF MODERN MANAGEMENT“ - V International 

Scientific and Practical Conference. Kyiv, April 23-24, 2020 (Co-author Nino Damenia); 

„ხის საკულტო ნაგებობები დასავლეთ საქართველოში, როგორც საჩვენებელი ობიექტი 

ტურიზმში“, ხელოვნების მკვლევართა XIII საერთაშორისო კონფერენცია: „ხელოვნება 

დათანამედროვეობა“. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2-3 ივლისი 2020; 

„შიდა ტურიზმის ეკონომიკური განვითარების თავისებურებები საქართველოში“. 

გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში - 5 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის შრომების კრებული. 2020 (თანაავტორი ნინო დამენია); 

 

ასოცირებული პროფესორი იზა გიგაური 

“Current Advances in Digital Recruitment of Human Resources and its Potential for 

Companies”. Scientific Journal of Georgian National University SEU, Conference Proceedings of 1st 

International Online Scientific Conference "Contemporary Challenges to Economics and Business", 

Tbilisi, 2020; 

“Current Advances in Digital Recruitment of Human Resources and its Potential for 

Companies”. 1st International Online Academic Conference "Contemporary Challenges to Economics 

and Business". Georgian National University Seu & Lazarski University Warsaw, Poland. May, 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი ფიქრია წოწკოლაური 



Методы и механизмы  для оценки научной продуктивности. ІV INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE „INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES: 

STRATEGIES AND TECHNOLOGIES»  New Higher Education Institute, February 21, 2020 (on-line 

conference); 

 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 

 

 

 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია, საერთაშორისო 

რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

 

 

 

სახელმძღვანელო 

 

ასოცირებული პროფესორი ნონა ახალაშვილი 

შესავალი იურიდიულ ფსიქოლოგიაში. გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2020; 

 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 

 

  

ლექსიკონი 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 



პროფესორი ნინო დამენია 

„COVID-19 გავლენა იტალიასა და გერმანიაზე, COVID-19 და ტურიზმის პრობლემები“, 

ვებინარი, 25 მაისი 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი ლანა სულხანიშვილი 

„მშვიდობის ფსიქოლოგიის პოპულარიზაციის როლი საქართველოში და 

კავკასიაში“ საერთაშორისო სამეცნიერო ტელესიმპოზიუმი, რომელიც მიეძღვნა ჰუმანური 

პედაგოგიკის ერთ-ერთ დამაარსებლის -იან კომენსკის გარდაცვალების 350 წლისთავს და  

გაეროს მიერ აღიარებულ „შემწყნარებლობის საერთაშორისო დღეს“, 16 ნოემბერი 2020; 

 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი 

„ფსიქოლოგიური დახმარება COVID-19 კრიზისულ პერიოდში“, Online სამეცნიერო 

კონფერენცია „განწყობის თეორია და ფსიქოლოგიის მეცნიერება ახალი კორონა 19-ის 

რეალობაში“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი, 27 ივნისი 2020; 

 

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი 

„ფსიქოლოგიური დახმარება COVID-19 კრიზისულ პერიოდში“, Online სამეცნიერო 

კონფერენცია „განწყობის თეორია და ფსიქოლოგიის მეცნიერება ახალი კორონა 19-ის 

რეალობაში“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი, 27 ივნისი 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი პაატა გოგიშვილი 

„თანამედროვე ნეირონული ქსელები“, კომპიუტერული მეცნიერების ონლაინ სამუშაო 

სემინარი, 12 დეკემბერი 2020; 

 

პროფესორი ნიკო კვარაცხელი 



„ტუროპრრატორები COVID-19-ის პირობებში“, ვებინარი თემაზე „COVID-19 და 

ტურიზმის პრობლემები“ , საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 25 მაისი 2020;  

 

ასოცირებული პროფესორი ლანა სულხანიშვილი 

„ტოლერანტობის ანთროპოლოგიური, აქსეოლოგიური, პრაქსეოლოგიური და 

ფსიქოლოგიური კონტექსტი“, ვებინარი: „ტოლერანტობის ანთროპოლოგიური, 

აქსეოლოგიური, პრაქსეოლოგიური და ფსიქოლოგიური კონტექსტი“, გურამ 

თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, 24 დეკემბერი 2020; 

„ცხოვრება ფუნქციონალურ დუალობაში“, ონლაინ სამეცნიერო 

კონფერენცია„განწყობის თეორია და ფსიქოლოგიის მეცნიერება COVId 19-ის რეალობაში „ 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 27 ივნისი 2020; 

 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 

 

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი 

„განწყობის თეორია და ფსიქოლოგიის მეცნიერება ახალი კორონა 19-ის რეალობაში“, 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 27 ივნისი 2020; 

 

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი 

„განწყობის თეორია და ფსიქოლოგიის მეცნიერება ახალი კორონა 19-ის რეალობაში“, 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 27 ივნისი 2020; 

 

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია 



ვებინარი თემაზე „COVID-19 და ტურიზმის პრობლემები“ , საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 25 

მაისი 2020; 

 

პროფესორი თინათინ ფანცულაია 

„ფსიქოლოგია და ახალი ფსიქოსოციალური რეალობა“. საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 17 ივლისი 2020; 

 

ასოცირებული პროფესორი ლანა სულხანიშვილი 

„ფსიქოლოგია და ახალი ფსიქოსოციალური რეალობა“. საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 17 ივლისი 2020; 

 

ასისტენტ-პროფესორი სოფიო ყველაშვილი 

„ფსიქოლოგია და ახალი ფსიქოსოციალური რეალობა“. საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 17 ივლისი 2020; 

 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული 

სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

პროფესორი თინათინ ფანცულაია 

Application of GDT (Gestalt Disability Therapy –Rotolo Ramistella Model) method with 

individuals on Autism Spectrum, ა.შ.შ - ის საელჩო საქართველოში, მცირე საგრანტო პროგრამა 

05.10.2020 –05.07.2021 

 

ასისტენტ-პროფესორი სოფიო ყველაშვილი 



Application of GDT (Gestalt Disability Therapy –Rotolo Ramistella Model) method with 

individuals on Autism Spectrum, ა.შ.შ - ის საელჩო საქართველოში, მცირე საგრანტო პროგრამა 

05.10.2020 –05.07.2021 

ფსიქოლოგიური იმუნიტეტი და COVID -19, პროდემოსი -სწრაფი რეაგირების 

საგრანტო კონკურსი , 24.04.2020 –20.06.2020; 

 

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 

 

მკვლევარი მიხეილ ლაბაძე (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

 

“Descendants of Muhajir Georgians in Giresun [Turkey] and Their Speech Codes’’, Quaderni di 

Linguistica e Studi Orientali / Working Papers in Linguistics and Oriental Studies (QULSO) 

(თანაავტორი-პროფ. ტარიელ ფუტკარაძე); 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო მასალებში 

გამოქვეყნებული სტატიით) 

 

მკვლევარი მიხეილ ლაბაძე (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

 



“The problem of addressing various ancient choronyms according to historical Georgian data”, 

27th International Congress of Onomastic Sciences, კრაკოვი, პოლონეთი, 23-28 აგვისტო, 2020 

(თანაავტორი ტარიელ ფუტკარაძე); 

„ოსი (თაგაურელი და დიგორელი) მუჰაჯირების შესახებ“, VI საერთაშორისო 

კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“, თბილისი, 

13-15 ოქტომბერი, 2020  (თანაავტორი ტარიელ ფუტკარაძე); 

„Предварительное сообщение о расшифровке текста лапидарной надписи из бовлоя“, 

საერთაშორისო კონფერენცია „ჩეჩნური და ზოგადი ფილოლოგიის პრობლემები (ი. 

დეშერიევის პატივსაცემად)“, გროზნო, ჩეჩნეთი/რუსეთის ფედერაცია, 28 ნოემბერი, 2020, 

(თანამომხსენებლები: პროფ. თეიმურაზ გვანცელაძე, ფილ. დოქტ. გვანცა გვანცელაძე); 

 

მკვლევარი კესო გეჯუა (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

 

„მეგრული ლექსიკა ქართული სამწიგნობრო ენისათვის II“, XL რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ახალქალაქი, 2020; 

„ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში“ სალიტერატურო ენის ფორმად მიჩნეული 

ზოგი მეგრული სიტყვა-ფორმისათვის, ახალგაზრდა დოქტორთა და დოქტორანტთა 

ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - 2020 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2020; 

 

 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 

 

 

 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია, საერთაშორისო 

რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), 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 

 

 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 

 

 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული 

სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

  

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

მიხეილ ლაბაძე (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

 



„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; 

 

სოფო კეკუა (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

 

„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 (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

 

„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; 

 

 


