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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომის 

ოქმი N 5 

 

ქ. თბილისი, 08.07.2020. 

 

დისტანციურ სხდომას ესწრებოდნენ: ამირხანაშვილი ივანე, ანანიაშვილი იური, 

ბერულავა გიორგი, გოგიაშვილი ლიანა, ებრალიძე თამარ, ნადარაია ელიზბარ,  

შალიკაშვილი მორის, შენგელაია ალექსანდრე, ხუციშვილი ქეთევან, ჯობავა თამარ. 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „პოლიტიკის მეცნიერება“ დოქტორანტ მიხეილ 

შავთვალაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) 

დამტკიცების და პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების 

საკითხის განხილვა. 

2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამის „ფილოსოფია“ დოქტორანტ ნატალია ბერძენიშვილის სადისერტაციო 

ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და ფილოსოფიის 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა. 

3. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ ელენე ფიცხელაურის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

4. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ამერიკისმცოდნეობის“ დოქტორანტ ბესიკ გოგინავას სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

5. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ფიზიკა“ დოქტორანტ გიორგი ხაზარაძის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

6. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „გამოყენებითი ეკოლოგია“ დოქტორანტ სოფიო ვეფხვაძის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

7. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „საზოგადოებრივი გეოგრაფია“ დოქტორანტ გიორგი 

ლეკვეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის 

დამტკიცება. 

8. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ იზა ბუკიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის 

კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ. 
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9. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ სალომე სილაგაძის სადისერტაციო ნაშრომის 

დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ. 

10. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ფილოლოგიის“ დოქტორანტ სოფიო თოთიბაძის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

11. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ფილოლოგიის“ დოქტორანტ სალომე დავითულიანის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

12. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ფილოლოგიის“ დოქტორანტ ეთერ შავრეშიანის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

13. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

„სამართლის“ დოქტორანტ ოთარ ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

14. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

„სამართლის“ დოქტორანტ ნინო ქათამაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებისა და 

დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

15. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

„სამართლის“ დოქტორანტ დარია ლეგაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა დღის წესრიგის პროექტი.  

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს აპარატის უფროსმა დალი 

კანდელაკმა საბჭოს მოახსენა, რომ დღის წესრიგის პროექტში შეტანილი 8 - 15 

საკითხებზე კორესპონდენციები ფაკულტეტიდან აპარატმა 7 და 8 ივლისს მიიღო. 

ცნობილია, რომ აპარატის დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით „ძირითადი 

საგანმანათლებლო ერთეულები უფლებამოსილნი არიან დღის წესრიგის პროექტში 

დამატებით შეიტანონ განსახილველი საკითხი, რის შესახებაც აპარატს უნდა ეცნობოს 

სხდომის დაწყებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა“. დღის წესრიგი შეთანხმებულია 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარესთან და შესაბამისად 

გამოგეგზავნათ მასალები.  

აზრი გამოთქვა: მორის შალიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ვინაიდან  კორონავირუსის 

პერიოდში შეზღუდულად მუშაობენ ფაკულტეტები და საკითხი სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის წევრების დამტკიცებას ეხება და 

წარმოდგენილი დოკუმენტები წესრიგშია, შესაძლებელია საბჭომ იმსჯელოს 8 - 15 

საკითხებზე. 

აზრი გამოთქვა: ქეთევან ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ იზიარებს ბატონ მორის 

შალიკაშვილის მოსაზრებას და მიაჩნია, რომ საკითხების განხილვა შესაძლებელია. 
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აზრი გამოთქვეს: ა. შენგელაიამ, თ. ებრალიძემ, თ. ჯობავამ - სხდომაზე განვიხილოთ 

დღის წესრგის პროექტის 8 – 15 საკითხები; მნიშვნელოვანია დავიცვათ ახალგაზრდების 

ინტერესები. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ მან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება 

მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს დღის წესრიგი წარმოდგენილი სახით. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

„პოლიტიკის მეცნიერება“ დოქტორანტ მიხეილ შავთვალაძის სადისერტაციო ნაშრომის 

დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მინიჭებისათვის. 

მოისმინეს: სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარის, ალექსანდრე 

კუხიანიძის, ინფორმაცია დისერტაციის დაცვის პროცედურის შესახებ. მან აღნიშნა, რომ 

დაცვას ესწრებოდა კომისიის 7 წევრიდან 6. წარმოდგენილი დისერტაცია - 

„კონსოციონალური დემოკრატიული მოდელი პოსტსაბჭოთა მრავალეთნიკურ 

სახელმწიფოში (საქართველოს მაგალითი)“  - შეფასდა 79 ქულით.  

აზრი გამოთქვა: ქეთევან ხუციშვილი დაინტერესდა ნაშრომის ანტიპლაგიატის სისტემაში 

შემოწმების საკითხით. 

მოისმინეს: ალ. კუხიანიძემ აღნიშნა, რომ ნაშრომი გაატარეს პლაგიატის სისტემაში და 

ხელმძღვანელის დასკვნაში არის ამ შემოწმების შედეგები. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული 

მსჯელობისა და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის 

დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება მიხეილ 

შავთვალაძისთვის პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების 

შესახებ. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოსოფია“ 

დოქტორანტ ნატალია ბერძენიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის 

დასკვნა (შეფასება) ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
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მოისმინეს: სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივნის, ნინო თომაშვილის, 

ინფორმაცია დისერტაციის დაცვის პროცედურის და ნაშრომის სამეცნიერო 

ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის ყველა, შვიდივე 

წევრი. ნაშრომის მიმართ რეცენზენტებს ჰქონდათ შენიშვნები, თუმცა დისერტანტმა 

დასაბუთებული პასუხები გასცა. დისერტაცია - „ჰანს-გეორგ გადამერის ესთეტიკური 

კონცეფცია“ - შეფასდა 82 ქულით. 

აზრი გამოთქვა: თ. ჯობავა დაინტერესდა დოქტორანტის სამსახურებრივი საქმიანობით 

და გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით. 

მოისმინეს: ნ. თომაშვილმა აღნიშნა, რომ ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას ნ. 

ბერძენიშვილის სამსახურებრივი საქმიანობის შესახებ. გამოქვეყნებული აქვს 6 

პუბლიკაცია, ძირითადად ქართულენოვან ჟურნალებში, მათ შორის მეცნიერებათა 

აკადემიის ჟურნალში „მაცნე“. 

აზრი გამოთქვა: ა. შენგელაია დაინტერესდა მაცნეში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის 

თარიღით. 

მოისმინეს: ნ. თომაშვილმა აღნიშნა, რომ სტატია გამოქვეყნებულია 2018 წელს. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილებას ხმა მისცა საბჭოს  9 წევრმა, თავი შეიკავა - 1  (ე. ნადარაიამ თავი 

შეიკავა, ვინაიდან საკითხის განხილვას მხოლოდ კენჭისყრისას შემოუერთდა). 

დაადგინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული 

მსჯელობისა და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის 

დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება ნატალია 

ბერძენიშვილისთვის ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ ელენე 

ფიცხელაურის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 

,,მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების თანამედროვე ტენდენციების 

სტატისტიკური კვლევა“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სიმონ გელაშვილი - თსუ 

პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი). 

აზრი გამოთქვა: ე. ნადარაიამ აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ შეცდომაა სადისერტაციო 

ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრის, მამუკა ნადარეიშვილის, კვალიფიკაციის 

მითითებისას, კერძოდ, ის არის არა ეკონომიკის, არამედ მათემატიკის დოქტორი, 

შესაბამისად, უნდა გასწორდეს ხარვეზი. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 
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დაადგინეს: დამტკიცდეს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ ელენე ფიცხელაურის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით: 

რეცენზენტები:  

ა) ნანა ასლამაზიშვილი - შპს თბილისის თავისუფალი აკადემიის პროფესორი, 

ეკონომიკის დოქტორი; 

ბ) ლია ჩარექიშვილი - ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) ავთანდილ სილაგაძე - თსუ პროფესორი, აკადემიკოსი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი; 

ბ) ელგუჯა მექვაბიშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

გ) ეთერ ხარაიშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

დ) თემურ შენგელია - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ე) ნუგზარ თოდუა - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ვ) დემურ სიჭინავა - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ზ) მამუკა ნადარეიშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 

მათემატიკის დოქტორი; 

თ) ნინო აბესაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

ი) მარინე მინდორაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

კ) მანანა ლობჟანიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

ლ) რუსუდან ქინქლაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ამერიკისმცოდნეობა“ დოქტორანტ 

ბესიკ გოგინავას სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 

„რეგიონალიზმის თავისებურებები ლათინურ ამერიკაში“; ხელმძღვანელი: თსუ ასოც. 

პროფესორი - ელენე მეძმარიაშვილი; თანახელმძღვანელი: ბუენოს აირესისა და 

არგენტინის სამეწარმეო უნივერსიტეტების პროფესორი - ლუის ფერნანდო კასტილიო 

არგანიარასი). 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ამერიკისმცოდნეობა“ დოქტორანტ ბესიკ გოგინავას 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  
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ა) გივი ბოლოთაშვილი - თსუ მოწვეული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი;  

ბ) გიგი წიკლაური - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და საქართველოს 

უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) ვასილ კაჭარავა - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

ბ) თეიმურაზ პაპასქირი - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

გ) ქეთევან როსტიაშვილი - პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ მოწვეული 

პროფესორი; 

დ) ზურაბ დავითაშვილი - პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

ე) ფიქრია ასანიშვილი - პოლიტიკის დოქტორი, თსუ ასოც. პროფესორი; 

ვ) ნიკა ჩიტაძე - ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის პროფესორი; 

ზ) ეკა აკობია - საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფიზიკა“ დოქტორანტ 

გიორგი ხაზარაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 

„მაგნიტური და მაგნიტოელექტრული თვისებების შესწავლა Y-ტიპის ჰექსაფერიტის 

მონოკრისტალებში“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თსუ პროფესორი ალექსანდრე 

შენგელაია).  

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფიზიკა“ დოქტორანტ გიორგი 

ხაზარაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  

ა) გიორგი ჯაფარიძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, თსუ ელეფთერ 

ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი.  

ბ) გრიგოლ მამნიაშვილი - თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი. 

გ) ზაზა ტოკლიკიშვილი - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის 

მეცნიერებათა კანდიდატი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) არჩილ უგულავა - თსუ პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი; 
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ბ) ნანა შათაშვილი - თსუ პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი; 

გ) რამაზ ხომერიკი - თსუ ასოც. პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი; 

დ) ამირან ბიბილაშვილი - თსუ ასოც. პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი; 

ე) გიორგი ციციშვილი - თსუ ასოც. პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი; 

ვ) თამარ ჭელიძე - თსუ ასოც. პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი;  

ზ) სიმონ ჩხაიძე - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი;  

თ) ზურაბ ჯიბუტი - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი, ფიზიკა-

მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი; 

ი) ვახტანგ კვაჭაძე - თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი; 

კ) დავით ჯიშიაშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ფიზიკა-

მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი; 

ლ) ქეთევან კოტეტიშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, 

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „გამოყენებითი 

ეკოლოგია“ დოქტორანტ სოფიო ვეფხვაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და 

დაცვის კომისია (თემა: „კახეთის ტერიტორიაზე კავკასიონის კარსტული წყლების 

შესწავლა სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური მეთოდებით”; სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი - თსუ გეოფიზიკის ინსტუტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 

გეოლოგია-მინერალოგიის დოქტორი - გიორგი მელიქაძე).  

აზრი გამოთქვა: ა. შენგელაიამ აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის საბჭომ იმსჯელა დისერტაციის 

სათაურზე და შევიდა ცვლილება. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „გამოყენებითი ეკოლოგია“ 

დოქტორანტ სოფიო ვეფხვაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის 

კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები: 

ა) თამაზ ჭელიძე – თსუ გეოფიზიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი და ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
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ბ) გიორგი გაფრინდაშვილი – გარემოს ეროვნული სააგენტოს სტიქიური პროცესების, 

საინჟინრო-გეოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის სამმართველოს უფროსი, გეოგრაფიის 

დოქტორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) დავით კერესელიძე – თსუ პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი; 

ბ) არნოლდ გეგეჭკორი – თსუ პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 

გ) ლია მაჭავარიანი – თსუ პროფესორი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი; 

დ) კარლო აქიმიძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი, გეოლოგია-მინერალოგიის 

დოქტორი; 

ე) ვაჟა ტრაპაიძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი, ტექნიკის დოქტორი; 

ვ) ლამზირა ლაღიძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი, გეოგრაფიის დოქტორი; 

ზ) გურამ ქუთელია – თსუ ასოცირებული პროფესორი, გეოლოგია-მინერალოგიის 

დოქტორი; 

თ) გიორგი ბრეგვაძე – თსუ ასისტენტ-პროფესორი, გეოგრაფიის დოქტორი; 

ი) გიორგი მახარაძე – თსუ მოწვეული ლექტორი, ქიმიის დოქტორი; 

კ) ნანა ზაუტაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, გეოლოგია-მინერალოგიის დოქტორი; 

ლ) ზურაბ ჯანელიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

გეოგრაფიის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია“ დოქტორანტ გიორგი ლეკვეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „შინამეურნეობების ენერგომოხმარების 

თავისებურებები საქართველოს სასოფლო და მცირე საქალაქო დასახლებებში“; 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ვალერიან მელიქიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი). 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „საზოგადოებრივი გეოგრაფია“ 

დოქტორანტ გიორგი ლეკვეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის 

კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით.  

რეცენზენტები: 

ა) იოსებ სალუქვაძე - თსუ საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების პროფესორი, 

გეოგრაფიის დოქტორი. 

ბ) მურმან მარგველაშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, 

ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი. 
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გ) კარენ ანნე პარკილი - იორკის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის და გარემოს საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, გეოგრაფიის 

დოქტორი.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) თამარ დოლბაია - თსუ საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების ასოც. 

პროფესორი. საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი.  

ბ) გიორგი კვინიკაძე - თსუ საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების ასოც. 

პროფესორი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი. 

გ) ნინო პავლიაშვილი - თსუ საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების ასოც. 

პროფესორი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი.  

დ) ია იაშვილი - თსუ საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების ასოცირებული 

პროფესორი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი. 

ე) ირაკლი შეყრილაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო 

ფაკულტეტის პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.  

ვ) ვაჟა ტრაპაიძე - თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოც. 

პროფესორი, ტექნიკის დოქტორი.  

ზ) გიორგი მელაძე - თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოც. პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი.  

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს გააცნო ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტიდან გამოგზავნილი 

კორესპონდენცია და შესაბამისად, დასამტკიცებლად წარუდგინა საკითხი 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ იზა ბუკიას 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ.  

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ იზა ბუკიას სადისერტაციო 

ნაშრომის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) რევაზ გველესიანი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ბ) სიმონ გელაშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

გ) ელგუჯა მექვაბიშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

დ) ეთერ ხარაიშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ე) თემურ შენგელია - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ვ) გივი ბედიანაშვილი - თსუ ასოც. პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ზ) ირინა გოგორიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

თ) ნინო აბესაძე  - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 
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ი) ხათუნა ბერიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

კ) ეკა ლეკაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

ლ) მანანა ლობჟანიძე  - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

მ) იოსებ არჩვაძე - ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს გააცნო ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტიდან გამოგზავნილი 

კორესპონდენცია და შესაბამისად, დასამტკიცებლად წარუდგინა საკითხი ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკის“ 

დოქტორანტ სალომე სილაგაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის 

შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ სალომე სილაგაძის 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) მირიან ტუხაშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

ბ) გივი ბედიანაშვილი - თსუ ასოც. პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.  

გ) ლელა ბახტაძე  -  თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

დ) რამაზ ფუტკარაძე - თსუ ასოც. პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

ე) ეკა სეფაშვილი  - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ვ) მიხეილ თოქმაზიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი. 

ზ) მანანა ლობჟანიძე  - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

თ) მურმან ცარციძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ი) ჯემალ ხარიტონაშვილი  - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

კ) ლელა ჯამაგიძე - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ლ) მამუკა თორია - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის 

დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ სოფიო 

თოთიბაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 

„გენდერული სტერეოტიპების ენობრივი გამოხატულება ევროპულ და ქართულ 

ზღაპრებში“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი - რუსუდან დოლიძე, თსუ ასოცირებული 

პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი). 
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აზრი გამოთქვა: ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ საკმაოდ საინტერესო თემაა. რეცენზენტები 

და კომისიის წევრები დებულების სრული დაცვით არიან შერჩეულები. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ სოფიო თოთიბაძის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  

ა) ნინო დარასელია - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოც. პროფესორი; 

ბ) ელენე გოგიაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოც. პროფესორი.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) მანანა გელაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  

ბ) თინათინ მარგალიტაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

გ) დარეჯან გარდავაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  

დ) ლალი ქეცბა - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  

ე) ქეთევან გაბუნია - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  

ვ) ნათია ნემსაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოც. პროფესორი;  

ზ) ირინა გველესიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოც. პროფესორი;  

თ) ოთარ მათეშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი; 

ი) თამარ ნატროშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოც. 

პროფესორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ სალომე 

დავითულიანის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 

„რეალობა და აბსურდი ჰაროლდ პინტერის შემოქმედებაში“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

- დავით მაზიაშვილი, თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი). 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ სალომე დავითულიანის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  
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ა) თემურ კობახიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  

ბ) ელისო ფანცხავა - ფილოლოგიის დოქტორი, აწსუ ასოც. პროფესორი.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) მანანა გელაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

ბ) მანანა რუსიეშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

გ) თინათინ მარგალიტაძე - ფილოლოგიიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  

დ) კონსტანტინე ბრეგაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოც. პროფესორი;  

ე) ქეთევან გრძელიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოც. 

პროფესორი; 

ვ) ნინო ქავთარაძე - ფილოლოგიიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ-პროფესორი; 

ზ) ილია პაჭკორია - ფილოლოგიის დოქტორი;  

თ) ირაკლი ცხვედიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, აწსუ პროფესორი; 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ეთერ 

შავრეშიანის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 

„ხელოვანისა და ხელოვნების დანიშნულება აირის მერდოკის რომანებში“; სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი - მანანა გელაშვილი, თსუ  პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი). 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ეთერ შავრეშიანის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  

ა) დავით მაზიაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

ბ) ირაკლი ცხვედიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, აწსუ პროფესორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) თემურ კობახიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

ბ) მანანა რუსიეშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

გ) თინათინ მარგალიტაძე - ფილოლოგიიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

დ) კონსტანტინე ბრეგაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოც. პროფესორი; 

ე) თამარ გელაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ-პროფესორი; 

ვ) ქეთევან გრძელიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოც. 

პროფესორი; 

ზ) ნინო ქავთარაძე - ფილოლოგიიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ-პროფესორი; 

თ) ელისო ფანცხავა - ფილოლოგიის დოქტორი, აწსუ ასოც. პროფესორი. 

ი) ილია პაჭკორია - ფილოლოგიის დოქტორი. 
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მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართლის“ დოქტორანტ ოთარ ჩახუნაშვილის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების თავისებურებები“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - 

თსუ პროფესორი პაატა ტურავა, სამართლის დოქტორი). 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართლის“ დოქტორანტ ოთარ ჩახუნაშვილის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით:  

რეცენზენტები:  

ა) მაია კოპალეიშვილი - თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

ბ) ხათუნა ლორია - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) თამარ გვარამაძე - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი;  

ბ) ზვიად როგავა - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტისა პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი;  

გ) ნანა ჭიღლაძე - თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

დ) კობა ყალიჩავა - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ე) ეკატერინე ქარდავა - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ვ) თამარ ღვამიჩავა - თსუ-ს ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ზ) მაკა სალხინაშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართლის“ დოქტორანტ ნინო ქათამაძის  სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „პირადი არაქონებრივი უფლებების 

დაცვის სამოქალაქო სამართლებრივი მექანიზმი“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მარიამ 

ცისკაძე, თსუ მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი). 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 
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დაადგინეს: დამტკიცდეს იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართლის“ დოქტორანტ ნინო ქათამაძის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით:  

რეცენზენტები:  

ა) თამარ ზოიძე - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) სოფიო ჩაჩავა - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) თევდორე ნინიძე - თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) ნუნუ კვანტალიანი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი;  

გ) გიორგი რუსიაშვილი - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

დ) თამარ ზამბახიძე - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ე) ეკატერინე შენგელია - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ვ) გიორგი მახარობლიშვილი - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი;  

ზ) სერგი ჯორბენაძე - თსუ-ს ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართლის“ დოქტორანტ დარია ლეგაშვილის  

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „მესამე პირის ნების 

გამოვლენის გავლენა მის სასარგებლოდ დადებულ ხელშეკრულებაზე“, სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი - მარიამ ცისკაძე, თსუ მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი). 

აზრი გამოთქვა: ა. შენგელაია დაინტერესდა, რამდენად აქვს უფლება მოწვეულმა 

ლექტორმა უხელმძღვანელოს დოქტორანტს? 

აზრი გამოთქვა: მ. შალიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ქალბატონ მარიამ ცისკაძეს ადრე ეკავა 

თსუ-ს იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობა და ახლა მისი 

სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, არის სააპელაციო სასამართლოს 

მოსამართლე, უარი თქვა აკად. თანამდებობაზე. შესაბამისად, ფაკულტეტმა არ შეიტანა 

ცვლილება და დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელად დატოვა ქალბატონი მარიამ 

ცისკაძე. 

აზრი გამოთქვა: ა. შენგელაიამ აღნიშნა, რომ შესაძლებელია დოქტორანტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი იყოს მოწვეული ლექტორი, თუმცა თსუ-ს აკადემიური პერსონალი ასევე 

აუცილებლად  უნდა იყოს ხელმძღვანელი. 

აზრი გამოთქვა: მორის შალიკაშვილმა აღნიშნა, რომ მისაღებია ეს წინადადება და 

ფაკულტეტის საბჭოს აუცილებლად გადასცემს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს 

წევრების მოსაზრებას სამეცნიერო ხელმძღვანელის არჩევის თაობაზე. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 

ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 

არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 
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დაადგინეს: დამტკიცდეს იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართლის“ დოქტორანტ დარია ლეგაშვილის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით:  

რეცენზენტები:  

ა) გიორგი ამირანაშვილი - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის 

სკოლის ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) გიორგი რუსიაშვილი - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) ბესარიონ ზოიძე - თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) თამარ ზარანდია - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

გ) ირაკლი ბურდული - თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

დ) ნათია ჩიტაშვილი - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი;  

ე) გიორგი მახარობლიშვილი - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი;  

ვ) ეკა ზარნაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი.  

ზ) ზურაბ ძლიერიშვილი - თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი. 

 

 

 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე, 

ქეთევან ხუციშვილი 

 
 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს მდივანი, 

მორის შალიკაშვილი 

 
 


