
 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო 

პერსონალის 2021 წლის სამეცნიერო ანგარიში 

ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 2021 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 

0 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოქვეყნებული სტატია 
13 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 
21 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 3 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო 

მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), 

ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

0 

სახელმძღვანელო 8 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 2 

ლექსიკონი 0 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 4 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 
8 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 11 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 
5 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 3 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  4 



 

ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 2021 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 

0 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული 

სტატია 
12 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 
21 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 1 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია, 

საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-reviewed), ინდექსირებული 

SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

0 

სახელმძღვანელო 8 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 2 

ლექსიკონი 0 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 4 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 
8 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 4 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 
2 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 3 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  1 

 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის აკადემიური 

პერსონალის 2021 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 

4 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

5 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 1 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო 

მონოგრაფია, საერთაშორისო რეცენზირების მქონე (Peer-

reviewed), ინდექსირებული SCImago Journal and Country Rank, 

Scopus-ის მიერ 

0 

სახელმძღვანელო 5 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 0 

ლექსიკონი 0 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 0 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

6 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 3 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის 

ფარგლებში დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის 

ხელმძღვანელობა 

2 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 3 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  1 

 

 



ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური 

პერსონალის 2021 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 

8 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა 

(საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

16 

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 2 

ლექსიკონი 0 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 4 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

2 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 1 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის 

ფარგლებში დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის 

ხელმძღვანელობა 

0 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 0 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  0 

 



სამეცნიერო ცენტრების სამეცნიერო ანგარიში 2021 

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 

1 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

მონაწილეობა (საკონფერენციო მასალებში გამოქვეყნებული 

სტატიით) 

0 

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 0 

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

0 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 7 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის 

ფარგლებში დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის 

ხელმძღვანელობა 

3 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 0 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა  3 

 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა 

 

 

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 ევა გოცირიძე 

„კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა, ქართული მიდგომა“. ჟურნალი „სამართალი და 

მსოფლიო“. ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი: N 18, 2021; 

„გენდერული კვოტირება დოგმატიკისა და მიზანშეწონილობის განზომილებათა კვეთში“.  

„საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის საიუბულეო კრებული“, (რედაქტორები ბექა 

ქანთარია, მინდია უგრეხელიძე). გამომცემლობა „უნივერსალი“  თბილისი, 2021. 

 

ასოცირებული პროფესორი მაია ხეჩიკაშვილი 

„ვაზის კულტურის გავრცელების გეოგრაფიული თავისებურებები და ღვინის ტურიზმი 

საქართველოში“ (თანაავტორი ი. ვაწაძე). ინტერდისციპლინური სამეცნიერო ჟურნალი 

„საქართველოს გეოგრაფია“ N 11, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „თსუ“, (გვ. 39-50) 2021; 

 

ასისტენტ-პროფესორი ნინო შიოლაშვილი 



„For comprenhesive research of Truso Valley” (Co-Authors: Lia Akhaladze, Tamar 

Pkhaladze, Gvantsa Burduli, Gela Kistauri) History, Archeology, Ethnology, N 6, 2021; 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო 

მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

„Особенности религиозной лексики в грузинском языке   (социолингвистический 

аспект исследования) Проблема языкового самосохранения на фоне  гражданской интеграции 

этнических групп в государстве (на примере Грузии)“. ХI Международной научно-

практической конференция «Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия 

XXI века». 26 февраля 2021 года. ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

(МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И 

МНОГОЯЗЫЧИЯ, КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИПИМ). УДК 378:001.8 ББК 74.480.46 Н 34.    ,  ISBN 

978-5-4220-1121-6  (Т.Туркиа). 

„ტრანსრეგიონული და რეგიონული მაქსიმები ენათმეცნიერებაში (ქართული 

სამწიგნობრო ენის სივრცე)“, საენათმეცნიერო საუბრები,  ქუთაისი. 14/05/2021. 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

„დოკუმენტები საქართველოში რუსული მმართველობის დამყარების ისტორიისათვის 

(1801)“.  პროფესორ იოსებ ალიმბარაშვილის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველო, ქალაქი გორი, გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 28/05/2021.  



 

ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი 

„ბერძნული ენის სწავლება თეოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისთვის“. 

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია კლასიკური ენების სწავლება XXI საუკუნეში Vitae 

Discimus თბილისი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 24-27/02/2021  

„ეფთვიმე ათონელისადმი მიძღვნილი ბერძნული ჰიმნოგრაფიული კანონი“. 

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია „ანტიკური და ბიზანტიური სამყარო 

ინტერდისციპლინური  კვლევების შუქზე“. თბილისი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი 22-24/09/2021 

 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 

 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

„ქართლ-კახეთში რუსული მმართველობის დამყარების სამართლებრივი საფუძვლები 

(1801 წ.)“.  ქართული დიპლომატია, წელიწდეული, 19. თბილისი, (გვ. 251-279). 2021. 

 

მაღალრეიტინგული რეცენზირებული სამეცნიერო მონოგრაფია, საერთაშორისო 

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

Scopus-ის მიერ 

 

 

 

სახელმძღვანელო 

 



პროფესორი ევა გოცირიძე 

„ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები“. (ელექტრონული 

სახელმძღვანელო), 2021; 

 

პროფესორი პაატა ტურავა 

„გარემოს დაცვის სამართლის სახელმძღვანელო“, (თანაავტორი კობა ყალიჩავა), 

თბილისი, 2021; 

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის სახელმძღვანელო კომენტარები“, (თანაავტორი სოფო 

კილაძე), გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2021; 

„ინფორმაციის თავისუფლება, სახელმძღვანელო საჯარო დაწესებულებაში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის“. 

თბილისი, 2021;  

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

„საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918)“. წიგნი IV. თბილისი, 2021, 664 გვ. 

 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 

 

 

ლექსიკონი 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 

 



 ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

„სახელმწიფო ენა და სახელმწიფო“. სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველოლოგიის 

თანამედროვე გამოწვევები“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  ფაკულტეტი. 18/06/2021; 

„14 აპრილიდან - 14 აპრილამდე“. საქართველოს სახელმწიფო ენის დღის - 14 

აპრილის - აღსანიშნავად. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 13/04/2021; 

„კავკასიოლოგიურ კვლევათა ქართველოლოგიური ასპექტი. (პროფესორ თეიმურაზ 

გვანცელაძის სამეცნიერო შრომათა მიხედვით)“. ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია 

აფხაზეთის კულტურული ფასეულობანი: ენა, ლიტერატურა, ისტორია, კულტურის ძეგლები 

კონფერენცია ეძღვნება ცნობილი ენათმეცნიერის პროფესორ თეიმურაზ გვანცელაძის 

დაბადებიდან 70 წლის იუბილეს. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აფხაზეთის ა/რ 

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 16/10/2021 (თანაავტორები თინათინ თურქია, ბელა 

შავხელიშვილი); 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

„ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

წინაღმდეგ ომის დაწყების თაობაზე“. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის დაპყრობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი. 25/02/2021; 

„საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 

ისტორიოგრაფიიდან“. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 

103 წლისთავისადმი მიღვნილი საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს 



საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი,  ქ. 

თბილისი, 26/05/2021; 

„საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის ისტორიის 

წყაროთმცოდნეობითი ბაზის მიმოხილვა (მიღწევები და ხარვეზები)“. საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 103 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ბათუმი. 26/05/2021; 

 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 

 

პროფესორი  მანანა ტაბიძე 

„საქართველოს სახელმწიფო ენის დღის - 14 აპრილის - აღსანიშნავად“.  

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 

13/04/2021; 

„I სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:  „ქართული, როგორც საქართველოს 

სახელმწიფო ენა (პრობლემები, პერსპექტივები)““. საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი /04.2021; 

 

ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი 

„ილია აბულაძის 120 წლისადმი მიძღვნილი ონლაინ ეფთვიმე ათონელისადმი 

მიძღვნილი ბერძნული განგების ავტორისა და შექმნის შესახებ“. კორნელი კეკელიძის 

სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი. 27-28/12/2021; 

 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული 

სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 



„ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები 

ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“. შოთა 

რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2022; 

ასისტენტ-პროფესორი ნინო შიოლაშვილი 

„თრუსოს ხეობის დემოგრაფია და მოსახლეობის კულტურული იდენტობები“. შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2020-2023; 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

პროფესორი პაატა ტურავა 

„საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკის და კანონმდებლობის 

ანალიზი“. UNDP - საქართველოს ოფისი. 2021; 

„კლიმატის დაცვის საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა და ეროვნული 

ინსტრუმენტების ჩამოყალიბების რეკომენდაციების შემუშავება“. GIZ- საქართველოს 

ოფისი. 2021; 

„ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კანონმდებლობის ანალიზი“. GIZ- 

საქართველოს ოფისი. 2021; 

 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

ასოცირებული პროფესორი მაია ხეჩიკაშვილი 

პროექტი „მასპინძლობის კულტურა“. რეგისტრაციის რეკვიზიტები: ივ. ჯავახისვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის პროგრამის ავტორი 

საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, 29/10/2021 -

20/12/2021; 

 



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 

  

 

რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია 

 

ასოცირებული პროფესორი იზა გიგაური 

‘’Corporate Social Responsibility and COVID-19 Pandemic Crisis: Evidence from Georgia“. 

International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility 

(IJSECSR). 6 (1), 30-47. IGI-Global Publisher, USA: ISSN: 2379-7398; EISSN: 2379-7401; 

EISBN13: 9781799863007;  

‘’New Economic Concepts Shaping Business Models In Post-Pandemic Era“. International 

Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(33), 8-19; 

‘’New Generation’s Expectations For 21st Century Leader And Perception By Young 

Employees Of Leadership In Organizations”. European Journal of Management and Marketing 

Studies,  6(3): 1-15; 

‘’Expecting Transformation of Marketing during the Post-Pandemic New Normal: Qualitative 

Research of Marketing Managers in Georgia”. International Journal of Sustainable Economies 

Management (IJSEM),  10 (2), 1-18; 

‘’Teaching Corporate Social Responsibility and Business Ethics at Economic Programs”. 

LUMEN Proceedings Volume of the 2nd International Conference Global Ethics - Key of 

Sustainability (GEKoS), 24-37; 



‘’National Health Reforms In Georgia During 1994-2021 And Their Success”. HOLISTICA -

  Journal of Business and Public Administration, 12 (2); 

‘’Fostering Responsible Management And Organizational Ethics Through Business Education”. 

Knowledge International Journal, 47 (1): Knowledge for Development; 

‘’Remote working challenges for Georgian social enterprises in the context of the current 

pandemic”. Holistica Journal Of Business And Public Administration, 12 (3), 39-53; 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო 

მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

 

პროფესორი ნინო დამენია 

„COVID 19-ის გავლენა საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე“. აქტუალური 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში, 2021 წლის 17 

ივლისი); 

 

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია 

„წმიდა ნინოს თემა კულტურულ ტურიზმში“. ხელოვნების მკვლევართა XIV 

საერთაშორისო კონფერენცია „ქალი და ხელოვნება“ 2021 წლის 5-6 ივლისი; 

 

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი 

„ფსიქოლოგიურ დაცვით მექანიზმებსა და პიროვნულ მახასიათებლებს შორის 

მიმართება“. საერთაშორისო კონფერენცია გეშტალტთერაპიაში: „გეშტალტი მომავლისათვის 

- კვლევისთვის ქსელის შექმნა“. ონლაინ კონფერენცია - ჰამბურგი, 23/09/2021. 

(თანაავტორები: თ. გოგოტიშვილი, უ. მაჭარაშვილი, ა. ასათიანი, ე. ასათიანი); 

 

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი 



„ფსიქოლოგიურ დაცვით მექანიზმებსა და პიროვნულ მახასიათებლებს შორის 

მიმართება“. საერთაშორისო კონფერენცია გეშტალტთერაპიაში: „გეშტალტი მომავლისათვის 

- კვლევისთვის ქსელის შექმნა“. ონლაინ კონფერენცია - ჰამბურგი, 23/09/2021. 

(თანაავტორები: დ. ნადირაშვილი, უ. მაჭარაშვილი, ა. ასათიანი, ე. ასათიანი); 

 

ასოცირებული პროფესორი იზა გიგაური 

‘’The social responsibility of European energy companies – between climate crisis and energy 

crisis”. The 8th International Conference ”Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical 

and Practical Approaches” – ESPERA. (http://www.ince.ro/ESPERA/espera.html) ”The crisis after 

the crisis. When and how the New Normal will be” 9th -10th December 2021. National Institute for 

Economic Research (NIER) Bucharest, Romania; 

‘’Remote Working Challenges for Georgian Social Enterprises in the Context of the Current 

Pandemic”.  The 9th International conference "European Perspectives on the Labour Market - 

Innovation, Competences, Performance - Moving towards the New Normal" on 12-13/11/2021; 

‘’Non Financial Performance Of Energy Companies Listed On Bucharest Stock Exchange And 

Relevance For Stakeholders”. ABSTRACTS Proceedings: The 4th International conference on 

Economics and Social Sciences (icESS): Resilience and Economic Intelligence Through Digitalization 

and Big Data Analytics. Bucharest University of Economic Studies (10-11/06/2021); 

‘’Trends and Tendencies in Human Resource Management During the Pandemic Crisis in 

Georgia. International Human Resources Day”. Higher School of Security and Economics (HSSE), 

Plovdiv, Bulgaria, Collection of Reports from International Web Conference, 20/05/2021, 

Proceeding, pp. 29-36; 

‘’Understanding The Expectations Of Young Employees Towards Leadership In 

Organizations”. XXVIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic 

Aspects of Education in Modern Society. Warsaw, Poland. RS Global Conferences, 3-7. 25/04/2021; 



‘’Corporate Social Responsibility as a Competitive Strategy for Georgia”. 12th International 

Scientific and Practical Internet Conference "Modern Movement of Science"., Dnipro, Ukraine. 1-

2/04/2021; 

‘’The Importance Of Employee Wellbeing During Remote Working”. 14th International 

Scientific and Practical Internet Conference "Current Challenges and Topical Issues in Science, 

Education and Production: Cross-Sectoral Debates". Scientific Platform Open Science Laboratory, 

Kyiv, Ukraine. 26/03/2021; 

‘’Corporate Social Responsibility As A Tool To Ensure Employee Wellbeing”. Second 

International Scientific Conference "Happiness And Contemporary Society" . The Ukrainian 

Institute For Happiness Research. Proceedings: "Happiness And Contemporary Society", 114-118; 

‘’Teaching corporate social responsibility and business ethics at economic programs”. 2nd 

International Conference: Global Ethics - Key of Sustainability (GEKoS). 14/05/2021; 

 

ასოცირებული პროფესორი ნონა ახალაშვილი 

„პიროვნების ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიის ასპექტები“. იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კახეთის მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებული - გუბერნატორის ადმინისტრაცია. VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“. თელავი, 29-30/10/2021;  

 

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 

„ფსიქოლოგიის საფუძვლები. თეორია და პრაქტიკა“. (PDF ონლაინ ვერსია, 

188 გვ.). 2021; 

„სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები. თეორია და პრაქტიკა“, (PDF 

ონლაინ ვერსია, 189 გვ). 2021;  

„ფსიქოლოგიის შესავალი.  თეორია და პრაქტიკა“. მე-2 შევსებული გამოცემა. 

407 გვ. თბილისი, 2021 (ელ. ვერსია) მომზადებულია გამოსაცემად; 

 

სახელმძღვანელოს თარგმანი 

 

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი 

ფ. პერლსი, რ. ჰეფერლაინი, პ. გუდმანი. „გეშტალტერაპია. პიროვნების 

ექსპერიმენტირება და ზრდა“. I ნაწილი - „გეშტალტთერაპიის თეორია“. ნიუ იორკი. 1951 წ. 

(მთარგმნელები: დ. ნადირაშვილი, თ. გოგოტიშვილი); 

 

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი 



ფ. პერლსი, რ. ჰეფერლაინი, პ. გუდმანი. „გეშტალტერაპია. პიროვნების 

ექსპერიმენტირება და ზრდა“. I ნაწილი - „გეშტალტთერაპიის თეორია“. ნიუ იორკი. 1951 წ. 

(მთარგმნელები: დ. ნადირაშვილი, თ. გოგოტიშვილი); 

 

ლექსიკონი 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 

პროფესორი ნინო დამენია 

‘’ERASMUS + WEEK- INTERNATIONAL DIMENSION IN PETROLEUM-GAS UNIVERSITY 

OF PLOIESTI VIRTUAL NETWORK“. (ERASMUS + საერთაშორისო კვირეული), International 

cooperation of the program business administration and economics in the shool of business, 

computing and social sciences in Saint Andrew the First-Called Georgian University of the 

Patriarchate of Georgia. PLOIESTI, ROMANIA. 19-23/04/2021;  

‘’TRENDS AND TENDENCIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DURING THE 

PANDEMIC CRISIS IN GEORGIA“. Higher School of Security and Economics – Plovdiv, Bulgaria. 

Conference devoted to the INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES DAY”. Plovdiv, Bulgaria    

20/05/2021;            

 

ასოცირებული პროფესორი ლანა სულხანიშვილი 

‘’Teaching and Learning Challenges in Higher Education & Modern Mechanisms of Plagiarism 

Prevention”. EAST EUROPEN UNIVERSITY. ონლაინ ტრენინგი- სწავლა-სწავლებისა და 

კვლევის ეთიკის მიმართულებით. 04/2021; 

„ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამა, „ჰორიზონტი ევროპა"-ს 

პრაქტიკული ასპექტების შესახებ". საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია 

პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი. 15/12/2021; 

 



ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

 

ასოცირებული პროფესორი პაატა გოგიშვილი 

„მეტავერსი“. კომპიუტერული მეცნიერების საგანმანათლებლო კვირეული. ონლაინ 

კონფერენცია. 11/12/2021; 

 

ასოცირებული პროფესორი ლანა სულხანიშვილი 

„აკადემიური/მოწვეული პერსონალისთვის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

საერათაშორისო დონეზე წარმოჩენა და სწორი მიმართულებით პოპულარიზაცია“. ა(ა)იპ 

„მეცნიერებისათვის“ და მისი პრეზიდენტი თამარ ხახუტაშვილი აკადემიური/მოწვეული 

მკვლევარებისთვის. ონლაინ შეხვედრა 5/12/2021; 

 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ღონისძიებების ორგანიზება 

 

ასისტენტ-პროფესორი სოფიო ყველაშვილი 

„მენტალური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები“. საქართველოს საპატრიარქოს 

წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტი ონლაინ სამეცნიერო 

კონფერენცია. 9/07/2021; 

 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული 

სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

 

 

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 

 

მიხეილ ლაბაძე 

„The Real History of Muhajir Migration from Russian Ruled Georgia to Ottoman Empire in 

1877-1882“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი 

„ქართველური მემკვიდრეობა“. (თანაავტორები: ტარიელ ფუტკარაძე, ფევზი ჩელები). 2021 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (საკონფერენციო 

მასალებში გამოქვეყნებული სტატიით) 

 

 

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 

 

 

სოფო კეკუა 

„ოდიშ-აფხაზეთი ონომასტიკა ისტორიული საეკლესიო საბუთების მიხედვით“. 

თბილისი, „უნივერსალი“, ISBN 978-9941-33-191-6, 2021;  

 



კესო გეჯუა  

„მეგრული სიტყვა-ფორმები და ქართველთა სამწიგნობრო ენის ლექსიკური ფონდი“. 

თბილისი, „უნივერსალი“, ISBN 978-9941-33-192-3, 2021;  

 

 

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 

 

მიხეილ ლაბაძე (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

ქართველოლოგიის ცენტრის მოწვევით, მუდმივმოქმედი სემინარის: 

„ქართველოლოგიური საუბრები მრგვალ მაგიდასთან“ ფარგლებში, ლაჰორის 

უნივერსიტეტის (პაკისტანი) ესპანელი ენათმეცნიერის, პროფესორ, ესპანეთის განათლების, 

მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მთავარი ექსპერტის, „ალ-ანდალუსის“ სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მარია ისაბელ მალდონადო გარსიას საჯარო ლექცია. 

„ენა და დიალექტი - კრიტერიუმები და ისტორიული მონაცემები (ევროპისა და აზიის 

სხვადასხვა ენის მაგალითზე)“. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, zoom პლატფორმა. 24/04/2021; 

ქართველოლოგიის ცენტრის მოწვევით, მუდმივმოქმედი სემინარის: 

„ქართველოლოგიური საუბრები მრგვალ მაგიდასთან“ ფარგლებში, ოჰაიოს უნივერსიტეტის 

ესპანური ენათმეცნიერების, ესპანურ-პორტუგალიური ფილოლოგიის დეპარტამენტის 

დოქტორანტის, მარსია მასედუს საჯარო ლექცია. „ენობრივი სიტუაცია ბრაზილიაში და 

ეროვნული იდენტობის საკითხები“. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, zoom პლატფორმა. 26/05/2021; 

ქართველოლოგიის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარის: „ქართველოლოგიური 

საუბრები მრგვალ მაგიდასთან“ ფარგლებში, ლისაბონის უნივერსიტეტის პორტუგალიური 

ენათმეცნიერებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფესორ 

ეშპერანსა კარდეირას საჯარო ლექცია „პორტუგალიური ენა: დიალექტები და 

სახესხვაობები“. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 

ქართული უნივერსიტეტი, zoom პლატფორმა. 30/06/2021; 

ქართველოლოგიის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარის: „ქართველოლოგიური 

საუბრები მრგვალ მაგიდასთან“ ფარგლებში, გილემ ბელმარ ვიერნესის (კალიფორნიის 

უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების დეპარტამენტი, სანტა ბარბარა) საჯარო ლექცია 

„ლინგვისტიკური ნორმალიზება: გლობალიზება და ანონიმურობის იდეოლოგიები 



კატალონიაში". საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 

ქართული უნივერსიტეტი, zoom პლატფორმა. 5/07/2021; 

ქართველოლოგიის ცენტრის ეგიდით, ცნობილმა ბრაზილიელმა ენათმეცნიერმა, 

ინდიელთა ენების მკვლევრის, კამპინასის (სან-პაულუს შტატი) უნივერსიტეტის 

პროფესორ უილმარ და როშა დ'ანჯელის საჯარო ლექცია „ბრაზილიის მკვიდრ 

ინდიელთა ენები - წარსული და თანამედროვეობა". საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, zoom პლატფორმა. 23/10/2021; 

 

სოფო კეკუა (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია: 

„ქართული ენისათვის“. საქართველო, თბილისი, 25/12/2021; 

 

კესო გეჯუა (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია: 

„ქართული ენისათვის“. საქართველო, თბილისი, 25/12/2021; 

 

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული 

სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა 

 

სოფო კეკუა (ქართველოლოგიის ცენტრი) 

„ოდიშ-აფხაზეთი ონომასტიკა ისტორიული საეკლესიო საბუთების მიხედვით“. 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 

ოქტომბერი-დეკემბერი, 2021; 

„აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“. 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 25-31/05/2021; 

 

კესო გეჯუა (ქართველოლოგიის ცენტრი) 



„მეგრული სიტყვა-ფორმები და ქართველთა სამწიგნობრო ენის ლექსიკური ფონდი“. 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 

ოქტომბერი-დეკემბერი, 2021; 

 

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; 


