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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომის 

ოქმი N 7 

 

ქ. თბილისი, 17.09.2020, 13 საათი 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: ამირხანაშვილი ივანე, ანანიაშვილი იური, გოგიაშვილი ლიანა, 

დემეტრაშვილი დემური, ებრალიძე თამარ, ნადარაია ელიზბარ, ოკრიბელაშვილი ნინო, 

ქადეიშვილი თორნიკე, ხუციშვილი ქეთევან, შალიკაშვილი მორის, ჭედია როინ. 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის  და 

მდივნის არჩევა; 

2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ გიგა კიკორიას სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 

3. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ეკონომიკის“ დოქტორანტ ვანო ბენიძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების 

და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 

4. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათელბლო 

პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ მარიამ ჯიბუტის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 

5. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ შოთა ყარალაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის 

რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 

6. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ბოლონიის უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის „ევროპული ლიტერატურა“ 

დოქტორანტ თამარ საქუაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის 

კომისიის დამტკიცება; 

7. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ბოლონიის უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის „ევროპული ლიტერატურა“ 

დოქტორანტ თეა თათეშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის 

კომისიის დამტკიცება. 

8. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

„სამართალი“ დოქტორანტ თამარ მახარობლიძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებისა 

და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 
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9. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

„სამართალი“ დოქტორანტ დავით ლომინაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებისა 

და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს უხუცესმა წევრმა ელიზბარ ნადარაიამ 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა დღის წესრიგის პროექტი. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს უხუცესმა წევრმა ელიზბარ ნადარაიამ 

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 უხუცესმა წევრმა ელიზბარ ნადარაიამ 

საბჭოს აცნობა, რომ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულების მიხედვით საბჭო 

ვალდებული იყო საბჭოს თავმჯდომარე ფარული კენჭისყრით აერჩიათ. მან განმარტა, რომ 

საარჩევნო ბიულეტენში საბჭოს ყველა წევრი იყო მითითებული და შეეძლოთ ხმის მიცემა 

ნებისმიერი წევრისთვის. მან სთხოვა საბჭოს წევრებს ხმის დამთვლელი კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცება. 

აზრი გამოთქვა: ელიზბარ ნადარაიამ ხმის დამთვლელ კომისიაში წამოაყენა მორის 

შალიკაშვილის და იური ანანიაშვილის კანდიდატურები. 

დაადგინეს: ხმის დამთვლელი კომისიის შემადგენლობა დაამტკიცეს წარმოდგენილი 

შემადგენლობით. 

მოისმინეს: მორის შალიკაშვილმა საბჭოს აცნობა ფარული კენჭისყრის შედეგი - 17 

ბიულეტენიდან დარიგდა - 11; ხმა მისცა საბჭოს 11-მა წევრმა, არცერთი ბიულეტენი არ იყო 

ბათილი; 10 ხმა მიიღო ქეთევან ხუციშვილმა, ხოლო 1 - ელიზბარ ნადარაიამ.   

დაადგინეს: სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარედ დამტკიცდეს ქეთევან ხუციშვილი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 

დაასახელა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურა - ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის პროფესორი იური ანანიაშვილი. 

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. 
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დაადგინეს: დამტკიცდეს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის 

მოადგილედ პროფესორი იური ანანიაშვილი. 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 

დაასახელა საბჭოს მდივნის კანდიდატურა იურიდიული ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი 

მორის შალიკაშვილი. 

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 საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს მდივნად ასოც. 

პროფესორი მორის შალიკაშვილი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ გიგა კიკორიას სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: ,,საცხოვრისის ბაზარი და მისი 

განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ქეთევან მარშავა 

- თსუ ემერეტუსი პროფესორი).  

აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორმა, 

იური ანანიაშვილმა, აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის 

კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით 

განსაზღვული მოთხოვნების შესაბამისად. 

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 პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ გიგა კიკორიას სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  

ა) გიორგი ცაავა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი. 

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

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) სიმონ  გელაშვილი -  თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

ბ) დავით ნარმანია - თსუ პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი.  

გ) ნუგზარ თოდუა - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 
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დ) იოსებ არჩვაძე - ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი. 

ე) მაია მინდორაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ვ) მარინა მუჩიაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ზ) ნაზირა კაკულია - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

თ) იზოლდა ჭილაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ი) მარიამ ვარდიაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

კ) შოთა შაბურიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ლ) ირაკლი მაკალათია - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის დოქტორი.   

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ ვანო ბენიძის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: ,,დამამუშავებელი მრეწველობის 

განვითარების ტენდენციები საქართველოში და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური 

მომავლის ფორმირებაში“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ეთერ ხარაიშვილი - 

თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი). 

აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორმა, 

იური ანანიაშვილმა, აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის 

კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით 

განსაზღვული მოთხოვნების შესაბამისად. 

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 პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ ვანო ბენიძის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  

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

ბ) ეკატერინე ზვიადაძე - ეკონომიკის დოქტორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) ავთანდილ სილაგაძე - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

ბ) რევაზ გველესიანი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

გ) სიმონ გელაშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

დ) ელგუჯა მექვაბიშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

ე) მირიან ტუხაშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 
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ვ) ინეზა გაგნიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ზ) ნინო გრიგოლაია - თბილისის ღია უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

თ) გულნაზ ერქომაიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. 

ი) ია ნაცვლიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

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

ლ) მარინა ჩავლეიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

მ) თამარ ლაზარიაშვილი - თსუ ასისტენტ-პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ მარიამ ჯიბუტის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „სივრცით-ტერიტორიული მოწყობა და 

რეგიონების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობები“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

ეთერ ხარაიშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი). 

აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორმა, 

იური ანანიაშვილმა, აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის 

კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით 

განსაზღვული მოთხოვნების შესაბამისად. 

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 პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ მარიამ ჯიბუტის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  

ა) გულნაზ ერქომაიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი;   

ბ) მურმან ცარციძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.   

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) იური ანანიაშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

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

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

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

ე) მირიან ტუხაშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ვ) ინეზა გაგნიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი; 

ზ) ნინო დამენია - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

თ) ია ნაცვლიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი; 
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ი) მანანა ლობჟანიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი; 

კ) მარინა ჩავლეიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი; 

ლ) თამარ ლაზარიაშვილი თსუ ასისტენტ-პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ შოთა ყარალაშვილის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „საპენსიო რეფორმა 

ესტონეთსა და საქართველოში (შედარებითი ანალიზი)“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

ავთანდილ სილაგაძე - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი). 

აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორმა, 

იური ანანიაშვილმა, აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის 

კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით 

განსაზღვული მოთხოვნების შესაბამისად. 

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 პროგრამის „ეკონომიკა“ დოქტორანტ შოთა ყარალაშვილის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 

შემადგენლობით. 

რეცენზენტები:  

ა) შოთა ვეშაპიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი,  

ბ) ალექსანდრე სიჭინავა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

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

ბ)  ეთერ ხარაიშვილი - თსუ პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

გ) დალი სეხნიაშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის 

დოქტორი. 

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

ე) თამაზ ზუბიაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

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

ზ) მურმან ცარციძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი. 

თ) შოთა შაბურიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

ი) მიხეილ ჩიკვილაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

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

ლ) ემზარ ჯგერენაია - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 
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მ) ჯემალ ხარიტონაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

ნ) რამაზ ფუტკარაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ბოლონიის 

უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის „ევროპული 

ლიტერატურა“ დოქტორანტ თამარ საქუაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები 

და დაცვის კომისია (თემა: „წარღვნის ბიბლიური მითი და ნოეს სახის მეტამორფოზა მე-20 

საუკუნის ევროპულ ლიტერატურაში“; სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ანა სონჩინი - 

ბოლონიის უნივერსიტეტის პროფესორი, მედეა კინწურაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი). 

მან შეახსენა საბჭოს წევრებს, რომ ა/წ 03 აგვისტოს საბჭოს #6 სხდომაზე დამტკიცდა 

აღნიშნულ პროგრამაზე დისერტაციის დაცვის განსხვავებული რეგლამენტი. 

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 და ბოლონიის 

უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის „ევროპული 

ლიტერატურა“ დოქტორანტ თამარ საქუაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები 

და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები: 

ა) ნინო ქავთარაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ-პროფესორი.  

ბ) ლურდეს ბარბოსა - ფრანგული ფილოლოგიის დოქტორი, ესპანეთის ვალადოლიდის 

უნივერსიტეტის გერმანული და ფრანგული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) მანანა რუსიეშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

ბ) რუსუდან თურნავა - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ) ბრუნა კონკონი - ბოლონიის უნივერსიტეტის თანამედროვე ენების, ლიტერატურისა და 

კულტურის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი,   ფრანგული ლიტერატურის 

დოქტორი; 

დ) პაოლა პუჩინი - ბოლონიის უნივერსიტეტის თანამედროვე ენების, ლიტერატურისა და 

კულტურის დეპარტამენტის  პროფესორი, ფრანკოფონული ლიტერატურის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ბოლონიის 

უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის „ევროპული 
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ლიტერატურა“ დოქტორანტ თეა თათეშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და 

დაცვის კომისია (თემა:„ბაბილონის გოდოლის ბიბლიური მოტივები XX საუკუნის ევროპულ 

ლიტერატურაში“; სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ანა სონჩინი - ბოლონიის უნივერსიტეტის 

პროფესორი, მედეა კინწურაშვილი - 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 და ბოლონიის 

უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის „ევროპული 

ლიტერატურა“ დოქტორანტ თეა თათეშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და 

დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები: 

ა) ნინო ქავთარაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ-პროფესორი.  

ბ) ლურდეს ბარბოსა - ფრანგული ფილოლოგიის დოქტორი, ესპანეთის ვალადოლიდის 

უნივერსიტეტის გერმანული და ფრანგული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) მანანა რუსიეშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

ბ) რუსუდან თურნავა - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ) ბრუნა კონკონი - ბოლონიის უნივერსიტეტის თანამედროვე ენების, ლიტერატურისა და 

კულტურის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი,   ფრანგული ლიტერატურის 

დოქტორი; 

დ) პაოლა პუჩინი - ბოლონიის უნივერსიტეტის თანამედროვე ენების, ლიტერატურისა და 

კულტურის დეპარტამენტის  პროფესორი, ფრანკოფონული ლიტერატურის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ თამარ მახარობლიძის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „არასრულწლოვანთა 

სასჯელების ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები“, ხელმძღვანელი - მაია ივანიძე, 

თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი). 

აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ასოც. პროფესორმა, მორის 

შალიკაშვილმა, აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის 

წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით 

განსაზღვული მოთხოვნების შესაბამისად. 

კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 

საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ არავის 
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შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ თამარ მახარობლიძის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები: 

ა) ლავრენტი მაღლაკელიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) ედიშერ ფუტკარაძე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომატიისა და 

სამართლის  ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) მერაბ ტურავა - თსუ პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) ლალი ფაფიაშვილი - თსუ პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

გ) ირა აქუბარდია - თსუ ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

დ) თემურ ცქიტიშვილი - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ე) ირინე ხერხეულიძე - კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი; 

ვ) იოსებ ვარძელაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი; 

ზ) ნინო გოგნიაშვილი - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი. 

 

 

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ დავით ლომინაშვილის 

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „განათლების უფლების 

საერთაშორისო სტანდარტები და თანამედროვე კანონმდებლობის გამოწვევები“, 

ხელმძღვანელი - ნანა ჭიღლაძე, თსუ-ს პროფესორი, სამართლის დოქტორი).  

აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ასოც. პროფესორმა, მორის 

შალიკაშვილმა, აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის 

წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით 

განსაზღვული მოთხოვნების შესაბამისად. 

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 

პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ დავით ლომინაშვილის სადისერტაციო 

ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით. 

რეცენზენტები: 
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ა) ვასილ გონაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) ანა ფირცხალაშვილი - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია: 

ა) გიორგი კვერენჩხილაძე - თსუ პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ბ) თამარი ავალიანი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი;  

გ) გიორგი თევდორაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

დ) მაია კოპალეიშვილი - თსუ პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ე) ირაკლი კახიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი;  

ვ) ზურაბ მაჭარაძე - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი; 

ზ) რევაზ ხოფერია - თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი. 

 

 

 

 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე, 

ქეთევან ხუციშვილი 

 
 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს მდივანი, 

მორის შალიკაშვილი 

 
 

 


