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საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირი  -  ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  
თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  

საუნივერსიტეტო  სადისერტაციო  საბჭოს  სხდომის  
ოქმი  N 6 

 
ქ .  თბილისი ,  03.08.2020. 

 
დისტანციურ  სხდომას  ესწრებოდნენ :  ამირხანაშვილი ივანე, ანანიაშვილი იური, 
ბერულავა გიორგი, გოგიაშვილი ლიანა, ებრალიძე თამარ, ლომინაძე გიორგი, ნადარაია 
ელიზბარ, ოკრიბელაშვილი ნინო, შალიკაშვილი მორის, ხუციშვილი ქეთევან, ჯობავა 
თამარ. 

დღის  წესრიგი :  
 

1. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ბოლონიის უნივერსიტეტის 
დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის - „ევროპული 
ლიტერატურა“ - დისერტაციის დაცვის განსხვავებული რეგლამენტის დამტკიცება. 
2. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 
„სამართალი“ დოქტორანტ ოთარ  მაჩაიძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის 
დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მინიჭების საკითხის განხილვა; 
3. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 
„სამართალი“ დოქტორანტ ლევან  ჟორჟოლიანის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის 
კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და სამართლის დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა;  
4. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 
„სამართალი“ დოქტორანტ ხატია  შეყილაძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის 
დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მინიჭების საკითხის განხილვა; 
5. იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 
„სამართალი“ დოქტორანტ ნინო  ფაჩუაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის 
კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცებისა და სამართლის დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა; 
6. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ფიზიკა“ დოქტორანტ არჩილ  დურგლიშვილის  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და ფიზიკის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა; 
7. მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური 
და ტრანსლაციური მედიცინის“ დოქტორანტ ნინო  ჩიქობავას  სადისერტაციო ნაშრომის 
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დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და მედიცინის დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა; 
8. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ირაკლი  ხვედელიძის  სადისერტაციო 
ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და ფილოლოგიის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა; 
9. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ თამარ  ღარიბაშვილის  სადისერტაციო 
ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და ფილოლოგიის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა; 
10. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის „ამერკისმცოდნეობა“ დოქტორანტ ანა  მოსაშვილის  სადისერტაციო 
ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და ამერიკისმცოდნეობის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა. 
11. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ დოქტორანტ ელენე  კაკაბაძის  
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 
12. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ დოქტორანტ ნათია  ფირყულაშვილის  
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 
13. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ დოქტორანტ ხათუნა  მაკალათიას  
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 
14. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ალექსანდრე  კვახაძის  სადისერტაციო 
ნაშრომის დაცვის კომისიაში ახალი წევრის დამატების შესახებ; 
15. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ მარიამ  კვერღელიძის  სადისერტაციო 
ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 
16. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ნათია  კენჭიაშვილის  სადისერტაციო 
ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 
17. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის ,,პოზიტიური ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები’’ 
დოქტორანტ ნათია  სორდიას  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის 
კომისიის დამტკიცება. 
18. მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 
„კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ დოქტორანტ ლია  ყარალაშვილის  
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება; 
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19. მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 
„კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ დოქტორანტ ნანა  კინწურაშვილის  
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება. 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა დღის წესრიგის პროექტი. წევრებს შესთავაზა ერთი 
საკითხის დამატება -  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ბოლონიის 
უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის - 
„ევროპული ლიტერატურა“ - დისერტაციის დაცვის განსხვავებული რეგლამენტის 
დამტკიცების 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 მან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება 
მიღებულია ერთხმად. 
დაადგინეს :  დამტკიცდეს დღის წესრიგი წარმოდგენილი სახით. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და 
ბოლონიის უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის 
- „ევროპული ლიტერატურა“ - 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 :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა 
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის და ბოლონიის უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთობლივი 
საგანმანათლებლო პროგრამის - „ევროპული ლიტერატურა“ - დისერტაციის დაცვის 
განსხვავებული რეგლამენტი. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ ოთარ  მაჩაიძის  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) სამართლის დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივანმა, თსუ ასოც. 
პროფესორმა, ნათია ჩიტაშვილმა, საბჭოს მიაწოდა ინფორმაცია დისერტაციის - 
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„უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების და ცნობა-აღსრულების პირობები 
საარბიტრაჟო წარმოებისას“ - დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო ღირებულების შესახებ. 
მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის ყველა წევრი. ისაუბრა დოქტორანტის 
გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შესახებ. წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 88 ქულით.  
აზრი  გამოთქვა :  ე. ნადარაია დაინტერესდა უცხოეთში თუ გამოქვეყნდა პუბლიკაცია. 
მოისმინეს :  ნ. ჩიტაშვილმა უპასუხა, რომ პუბლიკაციები მხოლოდ საქართველოში 
გამოქვეყნდა. ფაკულტეტს არ აქვს მოთხოვნა ნაშრომის უცხოეთში გამოქვეყნების შესახებ. 
აზრი  გამოთქვა :  ე. ნადარაია დაინტერესდა, დისერტაციის დაცვის სხდომას თუ 
ესწრებოდნენ მოსამართლეები? 
მოისმინეს :  ნ. ჩიტაშვილმა აღნიშნა, რომ მოსამართლეები დაცვას ესწრებოდნენ. 
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 ოთარ  მაჩაიძისთვის  სამართლის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ ლევან  ჟორჟოლიანის  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) სამართლის დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივნის, თსუ ასოც. პროფესორის, 
ნათია ჩიტაშვილის, ინფორმაცია დისერტაციის - „საქართველოს კანონმდებლობაში 
კოლექტიური შრომითსამართლებრივი დავების მოგვარება მედიაციის მეშვეობით“; - 
დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო ღირებულების  შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას 
ესწრებოდა კომისიის 7 წევრიდან 6. ისაუბრა დოქტორანტის გამოქვეყნებული 
პუბლიკაციების შესახებ. წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 81 ქულით.  
აზრი  გამოთქვა :  ე. ნადარაიამ და თ. ებრალიძემ აღნიშნეს, რომ ნ. ჩიტაშვილმა 
საფუძვლიანად წარმოადგინა დისერტაცია და შესაბამისად კითხვები არ აქვთ. 
აზრი  გამოთქვა :  თ. ჯობავა დაინტერესდა ლ. ჟორჟოლიანის სამსახურეობრივი 
პოზიციით. 
მოისმინეს :  ნ. ჩიტაშვილმა ლევან ჟორჟოლიანის ავტობიოგრაფიიდან ამოიკითხა 
ინფორმაცია დოქტორანტის საქმიანობის შესახებ, კერძოდ, აღნიშნა, რომ დოქტორანტმა 
პრაქტიკული საქმიანობა 2010 წლიდან დაიწყო და 2015 წლიდან საქართველოს 
მედიატორთა ასოციაციიის დამფუძნებელია და სხვ.  
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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 ლევან  ჟორჟოლიანისთვის  
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ ხატია  შეყილაძის  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) სამართლის დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარის პროფესორ მაია 
ივანიძის ინფორმაცია დისერტაციის - „კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
(სისხლის სამართლის საქმის წარმოების) პროცესში“ - დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო 
ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის ყველა წევრი, 
მათგან 3 მოწვეული პროფესორი. მ. ივანიძემ ისაუბრა დოქტორანტის გამოქვეყნებული 
პუბლიკაციების, უცხოეთში სამეცნიერო ვიზიტების და პრაქტიკული საქმიანობის შესახებ. 
აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 95 ქულით.  
მოისმინეს :  მ. შალიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ხატია შეყილაძის სადისერტაციო ნაშრომის 
სამეცნიერო ხელმძღვანელია და არ მიიღებს მონაწილეობას ხმის მიცემისას. 
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 (ხმის მიცემის პროცესში არ მონაწილეობდა მორის 
შალიკაშვილი). 
დაადგინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა 
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის 
დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება ხატია  შეყილაძისთვის  სამართლის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ ნინო  ფაჩუაშვილის  
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სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) სამართლის დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივნის, თსუ ასისტენტ-
პროფესორის სერგი ჯორბენაძის ინფორმაცია დისერტაციის - „ელექტრონული 
საშუალებებით დადებული ხელშეკრულებები, მათი ბათილობის, შეწყვეტის, მათზე უარის 
თქმის საფუძვლები და სამართლებრივი შედეგები“ - დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო 
ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის ყველა წევრი. ს. 
ჯორბენაძემ ისაუბრა დოქტორანტის გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შესახებ. აღნიშნა, 
რომ წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 78 ქულით.  
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 ნინო  ფაჩუაშვილისთვის  სამართლის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფიზიკა“ დოქტორანტ 
არჩილ  დურგლიშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) 
ფიზიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარის, თსუ 
პროფესორის, თამაზ კერესელიძის ინფორმაცია დისერტაციის - „არომატის შემცვლელი 
ნეიტრალური დენებით მიმდინარე ტოპ-კვარკის იშვიათი დაშლების ძიება და ადრონული 
ტაილ-კალორიმეტრის მახასიათებლების ოპტიმიზაცია ATLAS ექსპერიმენტში“ - დაცვის 
პროცედურის და სამეცნიერო ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა 
კომისიის ყველა წევრი. წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 99 ქულით.  
მოისმინეს :  ქ. ხუციშვილმა საბჭოს წარუდგინა სადისერტაციო ნაშრომის ოპონენტი, 
პროფესორი ალექსი მესტვირიშვილი, რომელსაც სურვილი ჰქონდა ესაუბრა 
სადისერტაციო ნაშრომის და დაცვის პროცედურების შესახებ. 
მოისმინეს :  პროფ. ალექსი მესტვირიშვილმა ისაუბრა სადისერტაციო ნაშრომის თაობაზე; 
აღნიშნა, რომ ნაშრომი მაღალ დონეზეა შესრულებული და სავარაუდოდ, ამ დონის 
დისერტაცია ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში თსუ-ში არ დაცულა. მან ასევე ისაუბრა თსუ-
ს ფიზიკის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებაზე, რის საფუძველზეც ოპონენტს არ მიეცა 
დაცვის პროცესში ონლაინ ჩართვის უფლება. მისთვის გაუგებარი იყო მომხდარი ფაქტი. 
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დასასრულს მან აღნიშნა, რომ დისერტაცია იმსახურებს დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მინიჭებას. 
მოისმინეს :  თ. ჯობავამ აღნიშნა, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს, ვინაიდან 
დოქტორატის სამეცნიერო ხელმძღვანელია. 
მოისმინეს :  ნ. ოკრიბელაშვილმა მადლობა გადაუხადა პროფესორ ა. მესტვირიშვილს 
დისერტაციის დაცვის პროცედურული საკითხების თაობაზე კრიტიკული მოსაზრებისათვის.  
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 (ხმის მიცემისას არ მონაწილეობდა თამარ ჯობავა). 
დაადგინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა 
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის 
დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება არჩილ  დურგლიშვილისთვის  ფიზიკის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტ 
ნინო  ჩიქობავას  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) 
მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარის, პროფესორ 
ირინა კვაჭაძის ინფორმაცია დისერტაციის - „აზოტის ოქსიდის როლი 
ჰიპერჰომოცისტეინემიით განპირობებული ვაზომოტორული რეაქციების დარღვევაში 
(ექსპერიმენტული კვლევა ვირთაგვებზე)”) - დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო 
ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის ყველა წევრი. 
წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 98 ქულით.  
აზრი  გამოთქვა :  ნ. ოკრიბელაშვილმა აღნიშნა, რომ ესაა ტრანსლიაციური კვლევა. 
ასეთი ტიპის ნაშრომები ჩვენს სამეცნიერო სივრცეში ერთეულებია.   
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 ნინო  ჩიქობავასთვის  მედიცინის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 
 
 



	

8	
	

მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფესორმა 
ქეთევან ხუციშვილმა საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ 
დოქტორანტ ირაკლი  ხვედელიძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა 
(შეფასება) ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივანის,  ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის ანა ლეთოდიანის ინფორმაცია 
დისერტაციის - „ავტობიოგრაფიული ჟანრის ნარატოლოგიური საფუძვლები (აკაკი 
წერეთლისა და მარიამ ჯამბაკურ-ორბელიანის ავტობიოგრაფიული ტექსტების მიხედვით)“ 
- დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას 
ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი. წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 97 ქულით.  
აზრი  გამოთქვა :  ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ ირაკლი ხვედელიძე გამორჩეული 
დოქტორანტი იყო ფაკულტეტზე. 
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 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ირაკლი  
ხვედელიძისათვის  ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფესორმა 
ქეთევან ხუციშვილმა საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ 
დოქტორანტ თამარ  ღარიბაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა 
(შეფასება) ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარის, თსუ 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოც. პროფესორის ბელა ხაბეიშვილის  
ინფორმაცია დისერტაციის - „ფრანგული კომპიუტერული დისკურსი (ლინგვო-
კულტუროლოგიური ანალიზი)“ - დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო ღირებულების 
შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის 7 წევრი. წარმოდგენილი 
დისერტაცია შეფასდა 98 ქულით.  
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 :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა 
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის 
დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ თამარ  
ღარიბაშვილისათვის  ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების 
შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფესორმა 
ქეთევან ხუციშვილმა საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ამერიკისმცოდნეობა“ 
დოქტორანტ ანა  მოსაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა 
(შეფასება) ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის. 
მოისმინეს :  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარის, თსუ ასოც. 
პროფესორის ელენე მეძმარიაშვილის ინფორმაცია დისერტაციის - „ქართულ-ამერიკული 
პოლიტიკური ურთიერთობები 1992-2002 წლებში“ - დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო 
ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი. 
წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 85,6 ქულით.  
აზრი  გამოთქვა :  ქ. ხუციშვილმა სთხოვა ქულის დაკონკრეტება. 
მოისმინეს :  ე. მეძმარიაშვილმა დააზუსტა შეფასება - 86 ქულა. 
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 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ამერიკისმცოდნეობა“ დოქტორანტ ანა  
მოსაშვილისათვის  ამერიკისმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების 
შესახებ. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ 
დოქტორანტ ელენე  კაკაბაძის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის 
კომისია (თემა: „საქართველოში გამოყოფილი რძემჟავა ბაქტერიების 
ბიომრავალფეროვნების, ბიოტექნოლოგიური და პრობიოტიკური პოტენციალის 
შესწავლა-დახასიათება“, სამეცნიერო ხელ-ლი: ნინა ჭანიშვილი - გ. ელიავას სახელობის 
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ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის კვლევისა და 
განვითარების განყოფილების გამგე, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიოლოგიის 
მეცნიერებათა 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 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ დოქტორანტ ელენე  
კაკაბაძის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 
შემადგენლობით. 
რეცენზენტები :  
ა) თინა სადუნიშვილი - აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი, აგრარული 
უნივერსიტეტის მცენარეთა ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის 
ხელმძღვანელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი; 
ბ) ირაკლი ჯანაშია - აგრარული უნივერსიტეტის ენტომოლოგიის კათედრის 
ლაბორატორიის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისიის  წევრები :  
ა) დიანა ძიძიგური - თსუ პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
ბ) ნანა კოშორიძე - თსუ პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
გ) მარიამ გაიდამაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
დ) ნინო გაჩეჩილაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ე) მანანა გორდეზიანი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ვ) ზურაბ ქუჩუკაშვილი- თსუ ასისტენტ პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ზ) ია კუსრაძე - გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის ზოგადი მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი 
მეცნიერი თანამშრომელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ 
დოქტორანტ ნათია  ფირყულაშვილის   სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და 
დაცვის კომისია (თემა: „არა-სტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით 
გამოწვეული ანტინოციცეფციისა და ტოლერანტობის ექსპერიმენტული შესწავლა“; 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მერაბ ცაგარელი - ივ. ბერიტაშვილის სახელობის 
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების მეცნიერ-
თანამშრომელი. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი). 
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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 „ბიოლოგია“ დოქტორანტ ნათია  
ფირყულაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია 
წარმოდგენილი შემადგენლობით. 
რეცენზენტები :  
ა) დავით მიქელაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიოლოგიის 
მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი; 
ბ) ცეზარ გოლეთიანი - აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი. 
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისი :  
ა) დიანა ძიძიგური - თსუ პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
ბ) ნანული დორეული - თსუ პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
გ) ბუციკო ჩხარტიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა 
დოქტორი; 
დ) მარიამ გაიდამაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ე) თინა ჯოხაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
ვ) ნინო არჩვაძე - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ზ) ელენე აბზიანიძე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ემერიტუსი 
პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ 
დოქტორანტ ხათუნა  მაკალათიას  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის 
კომისია (თემა: „მულტირეზისტენტული Salmonella spp. - ს სპეციფიური ბაქტერიოფაგების 
გამოყოფა, მათი შესწავლა და თერაპიული პოტენციალის შეფასება“; სამეცნიერო ხელ-ლი: 
ნინა ჭანიშვილი - გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის კვლევისა და განვითარების განყოფილების გამგე, ნიუ ვიჟენ 
უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა 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 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ დოქტორანტ ხათუნა  
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მაკალათიას  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 
შემადგენლობით. 
რეცენზენტები :  
ა) ადამ კოტორაშვილი - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრის ლუგარის გენომის ცენტრის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიის 
მეცნიერებათა დოქტორი; 
ბ) ეკა ჯაიანი - გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის, მიკრობთა ეკოლოგის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა 
დოქტორი. 
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისია :  
ა) დიანა ძიძიგური - თსუ პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
ბ) ნანული კოტრიკაძე - თსუ პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
გ) მარიამ გაიდამაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
დ) ნინო გაჩეჩილაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ე) ელენე დავითაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ვ) მაია გაიოზიშვილი - თსუ ასისტენტ .პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 
ზ) ია კუსრაძე - გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის, ზოგადი მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი 
მეცნიერი თანამშრომელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა საკითხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ 
ალექსანდრე  კვახაძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიაში ახალი წევრის 
დამატების 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 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ალექსანდრე  კვახაძის  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიაში დამატებით ახალი წევრი - მერაბ ნაჭყებია - 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
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დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ მარიამ  
კვერღელიძის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 
„გიორგი მერჩულის „წმიდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ სიმბოლურალეგორიული 
ანალიზი (სიხარულის ფენომენის ასპექტები)“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ნესტან 
სულავა, ფილოლოგიის დოქტორი, 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 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ მარიამ  კვერღელიძის  
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 
შემადგენლობით: 
რეცენზენტები :  
ა) ნანა გონჯილაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
ბ) ირინა ჯავახაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 
მოწვეული მეცნიერი თანამშრომელი.  
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისია :  
ა) ლელა ხაჩიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
ბ) მაკა ელბაქიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
გ) დარეჯან მენაბდე - ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;  
დ) საბა მეტრეველი - ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს საპატრიარქოს 
წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მოწვეული 
პროფესორი;  
ე) გოჩა კუჭუხიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;  
ვ) ეკა ჩიკვაიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;  
ზ) გიორგი ზვიადაძე - ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორი, თბილისის სასულიერო 
აკადემიისა და სემინარიის რექტორი;  
თ)ეკა დუღაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
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მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ნათია  
კენჭიაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: 
„ქართული მჭევრმეტყველების ტექსტების ლინგვისტური ანალიზი: ტროპის სახეები“; 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი – თინათინ ბოლქვაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, 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 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ნათია  კენჭიაშვილის  
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი 
შემადგენლობით: 
რეცენზენტები :  
ა) ირმა რატიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი; 
ბ) სოფიკო დარასელია - ფილოლოგიის დოქტორი, ლიდსის უნივერსიტეტის ხელოვნებისა 
და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მეცნიერი მუშაკი.  
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისია :  
ა) რუსუდან ასათიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
ბ) თამაზ გამყრელიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  
გ) დარეჯან თვალთვაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;  
დ) მარინე ივანიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
ე) ივანე ლეჟავა - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
ვ) სალომე ომიაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
ზ) რეზო მარსაგიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი;  
თ) ეთერ სოსელია - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  
ი) ბელა წიფურია - ფილოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ,,პოზიტიური 
ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები’’ დოქტორანტ ნათია  სორდიას  სადისერტაციო 
ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „შემოქმედებითი პოტენციალიდან 
მიღწევებამდე: პიროვნებისა და სოციუმის როლი შემოქმედებითობაში“. სამეცნიერო 
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ხელმძღვანელი - ხათუნა მარწყვიშვილი, თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის 
დოქტორი; თანახელმძღვანელი - ალიოშა ნოიბაუერი, გრაცის უნივერსიტეტის (ავსტრია) 
პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა 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 ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ,,პოზიტიური ფსიქოლოგია - 
ემპირიული კვლევები’’ დოქტორანტ ნათია  სორდიას  სადისერტაციო ნაშრომის 
რეცენზენტები და დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით: 
რეცენზენტები :  
ა) დალი ფარჯანაძე - თსუ მოწვეული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი; 
ბ) ლუიზა არუთინოვა - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი; 
გ) მატიას ბენედეკი - გრაცის უნივერსიტეტის (ავსტრია) პროფესორი, ფსიქოლოგიის 
მეცნიერებათა დოქტორი, კრეატიულობის და ინოვაციების კვლევითი ლაბორატორიის 
ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. 
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისია :  
 ა) თამარ გაგოშიძე - თსუ პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
 ბ) იამზე კუტალაძე - თსუ პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი; 
 გ) მანანა მელიქიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი; 
 დ) ლალი სურმანიძე - თსუ პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი; ფილოსოფიის 
მეცნიერებათა დოქტორი; 
 ე) ეკატერინე ფირცხალავა - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი; 
 ვ) მარინე ჩიტაშვილი - თსუ პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
 ზ) მზია წერეთელი - თსუ პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
 თ) ნინო ჯავახიშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფსიქოლოგიის 
დოქტორი. 
 
 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ 
დოქტორანტ ლია  ყარალაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის 
კომისია (თემა: ღრძილის რეცესიის აღდგენა ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედებისა და 
ადამიანის ამნიონისაგან მიღებული დეცელულარიზირებული მემბრანის გამოყენებით; 
ხელმძღვანელი: კიღურაძე-გოგილაშვილი ქეთევან - თსუ სტომატოლოგიის 
დეპარტამენტი, თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა, პროფესორი). 



	

16	
	

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 მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ დოქტორანტ ლია  
ყარალაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია 
წარმოდგენილი შემადგენლობით: 
რეცენზენტები : 
ა) ნატალია მანჯავიძე - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, თსუ თერაპიული 
სტომატოლოგიის კათედრა;  
ბ) მანანა კაკაბაძე - მედიცინის დოქტორი, ა. ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის 
ინსტიტუტის ხელმძღვანელი;   
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისია :  
ა) ვლადიმერ მარგველაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თსუ 
ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი; 
ბ) გიორგი მენაბდე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თსუ ქირურგიული 
სტომატოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი; 
გ)მანანა კალანდაძე - მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, თსუ ბავშვთა ასაკის 
სტომატოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი; 
დ) მამუკა გოგიბერიძე - მედიცინის დოქტორი, სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ყბა-სახის 
ქირურგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი; 
ე) თინათინ მიქაძე - მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო უნივერსიტეტის ორთოდონტიული სტომატოლოგიის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი.  
ვ)შალვა ფარულავა - მედიცინის დოქტორი, თსუ ორთოპედიული სტომატოლოგიის და 
იმპლანტოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი; 
ზ) ოთარ დაჯანია - მედიცინის დოქტორი, თსუ ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგიის კათედრის 
ასოცირებული პროფესორი. 
მოისმინეს :  საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა 
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ 
დოქტორანტ ნანა  კინწურაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის 
კომისია (თემა: ტერფის მიკოზის ეპიდემიოლოგიური თავისებურებანი საქართველოს 
თავდაცვის ძალებში. ხელმძღვანელი: გიორგი გალდავა - თსუ დერმატოვენეროლოგიის 
კათედრის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი). 
კენჭისყრა :  ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან 
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ 
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არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ 
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 
დაადგინეს :  დამტკიცდეს მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ დოქტორანტ ნანა  
კინწურაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია 
წარმოდგენილი შემადგენლობით: 
რეცენზენტები : 
ა) მაია მათოშვილი - მედიცინის დოქტორი, თსსუ კანისა და ვენერიულ სნეულებათა 
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; 
ბ) ლაშა ლორია - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის, საზ.ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის 
კათედრის ასოცირებული პროფესორი; 
სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვის  კომისია :  
ა) თინა ქიტუაშვილი - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის 
ასოცირებული პროფესორი; 
ბ) გიორგი დურგლიშვილი - მედიცინის დოქტორი, „კანვენი -კანისა და ვენ-სნეულებათა ს/კ 
ეროვნული ცენტრის“ ანდროლოგიური დეპარტამენტის ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი; 
გ) თამარ ებანოიძე - ევროპის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, „კანვენი-
კანისა და ვენ-სნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“ დერმატოლოგიური დეპარტამენტის 
ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი; 
დ) ხათუნა კუდავა - მედიცინის დოქტორი, „კანვენი-კანისა და ვენ-სნეულებათა ს/კ 
ეროვნული ცენტრის“ დერმატოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი; 
ე) სოფო ლილუაშვილი - მედიცინის დოქტორი, კლინიკა „კანვენი-კანისა და ვენ-
სნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“ დირექტორი სასწავლო და სამეცნიერო დარგში; 
ვ) ლევან ბარამიძე - პროფესორი, თსსუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, 
პოლიტიკისა და ეკონომიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; 
ზ) შოთა ცანავა - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საზ.ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის 
კათედრის ასოცირებული პროფესორი; დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლუგარის სახ. ლაბორატორიული სამსახურის 
ბიოუსაფრთხოების და განსაკუთრებით საშიში პათოგენების დეპარტამენტის უფროსი. 
 
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე, 
ქეთევან ხუციშვილი 

 
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს მდივანი, 
მორის შალიკაშვილი 

 


