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პროგრამა
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სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტი:

ნანა გაფრინდაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დეკანი, პროფესორი;

თედო დუნდუა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, 
პროფესორი;

თეიმურაზ პაპასქირი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დეკანის მოადგილე, პროფესორი;

ეკატერინე ნავროზაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული 
პროფესორი;

დარეჯან გარდავაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის 
სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

ნინო პოპიაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 
კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, 
ფილოლოგიის დოქტორი (კონფერენციის თავმჯდომარე);

რეგლამენტი:

მოხსენება - 15 წუთი

დისკუსია - 5 წუთი

სამუშაო ენა – ქართული
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ხუთშაბათი, 16 დეკემბერი

11.00

კონფერენციის გახსნა

(ზუმის აიდი 95653477276)

მისალმებები

ნანა გაფრინდაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.
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ხუთშაბათი, 16 დეკემბერი

ფილოლოგია, თარგმანმცოდნეობა, ქართული ლიტერატურა

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასოც. პროფესორი ნესტან სულავა

11.30 – 13.30

(ზუმის აიდი 95653477276)

საბიანა კაჭარავა
ანი ბაღდადაშვილი
ლალი ნარიკაშვილი
მშობლებისა და შვილების ურთიერთობა ქართულ ლიტერატურაში  და მისი 

მიმართება ანტიკურ ლიტერატურასთან
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნესტან სულავა

ანანო მირზელაშვილი
გვანცა ტალახაძე

ჰაგიოგრაფიული ძეგლის ,, წამებაჲ და ღუაწლი წმიდათა და დიდებულთა 
მოწამეთა  დავით და კოსტანტინესი“ თავისებურებები
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა ხაჩიძე

ნატა სიამაიშვილი
ნურადინ-ფრიდონი - მესამე მეგობარი
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო გულიაშვილი

მარიამ ფირცხალავა
„ამირანდარეჯანიანის“ კონცეფცია და ქართული საერო მწერლობის 

ჩამოყალიბების პრობლემა
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნესტან სულავა

ნინო  შიომღვდლიშვილი
„ვეფხისტყაოსანი“ და აღმოსავლური ლიტერატურა  
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო გულიაშვილი
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ნანა უსტარაშვილი 
დუმილის ესთეტიკა ლეო ქიაჩელის ერთ პროზაულ ტექსტში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ნიშნიანიძე

ნინო ალენიკოვი
პაოლო იაშვილის ლექსი “ფარშავანგები ქალაქში”
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ნიშნიანიძე

მერი მერებაშვილი 
მითოლოგიური პარალელები გრიგოლ რობაქიძის პიესაში „ლონდა“
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ნიშნიანიძე



6

ქართული ლიტერატურა, აღმოსავლური ლიტერატურა

სხდომის თავმჯდომარე – 

ფილოლოგიის დოქტორი ნინო პოპიაშვილი

14.00 – 17.30

(ზუმის აიდი 95653477276)

სოფიკო გაბისონია
გალაკტიონის ერთი ლექსის ინტერპრეტაციისათვის
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ნიშნიანიძე

მარიამ შამათავა
დრო ექსპრესიონისტულ ტექსტებში კონსტანტინე გამსახურდიას ორი 

ნოველის ,,საათებისა“ და ,,პორცელანის“ მიხედვით
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიკო ძნელაძე

ნათია ყიფიანი
მერაბ ელიოზიშვილის მოთხრობა ,,ბებერი მეზურნეები“
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ნიშნიანიძე

ნანა აფრიდონიძე
პერსონაჟთა ხატვის  თავისებურებები  დავით კლდიაშვილის მოთხრობებში
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი ნინო პოპიაშვილი

მეგი კაზეიშვილი
“სულთა გრადაციისა” და სიყვარულის საკითხი ვასილ ბარნოვის მოთხრობებში
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიკო ძნელაძე

ლილი ბარათელი
სულთა გრადაციის თემა ვასილ ბარნოვის შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი მარიამ ჭიკაძე
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ვიკა ჯაჯანიძე
საბჭოთა რეალობის მხატვრული ასახვა ნინო ხარატიშვილის რომანის, „მერვე 

სიცოცხლე“ მიხედვით 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი ნინო პოპიაშვილი

თაკო ბეროძე
სიურეალიზმის გამოვლინება ქართულ და ეგვიპტურ ხელოვნებაში (სამირ 

რაფისა და რამაზ რაზმაძის შემოქმედების შედარებითი ანალიზი)
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ნინო დოლიძე

ანა ციყელაშვილი
 ანა შალუტაშვილი
მიჰრი ხათუნი შუა საუკუნეების თურქული ლიტერატურის ასპარეზზე
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი მზისა ბუსკივაძე
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ქართული ქართველური ენათმეცნირება

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასოც. პროფესორი სალომე ომიაძე

11.30 – 13.30

(ზუმის აიდი 8286161136)

მარიამ ტურძილაძე
სივრცის სტრუქტურირების ერთი თავისებური მოდელის შესახებ XIX-XX 

საუკუნეთა პრესის სარეკლამო განცხადებებში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი სალომე ომიაძე

ნანა შოშიაშვილი
ერთი თავისებური ზმნის გამოყენებისა და ფუნქციების შესახებ თანამედროვე 

ქართულში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ზექალაშვილი

მარიამ ხუბუნაია
დროის გამოხატვის ენობრივი საშუალებები ვასილ ბარნოვის  „ისნის ცისკარში“
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია ლომია

ლიკა მელანაშვილი 
ირონიის გამოხატვის საშუალებები თანამედროვე ქართულ სოციალურ 

მედიაში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გიული შაბაშვილი

მარიამ თხინვალელი
აწმყო-მყოფადის საზიარო ფორმების მქონე ზოგიერთი ზმნის შესახებ 

თანამედროვე ქართულში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ზექალაშვილი

ლელა მამულაძე
მაერთებელი კავშირების ფუნქციები ზეპირ დისკურსში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გიული შაბაშვილი
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შორენა ჯიმშერიშვილი
რიგ სპარსულ და ქართულ ფიტონიმთა შეპირისპირებითი ანალიზისათვის
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ფატმან ანთაძე-მალაშხია

ნათია კოტორაშვილი
ქართველი ახალგაზრდების ჟარგონული მეტყველების გენდერული ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გიული შაბაშვილი



10

ფოლკლორი

ასოც. პროფესორი ხვთისო მამისიმედიშვილი

14.00 – 17.30

(ზუმის აიდი 8286161136)

ივეტა ცერცვაძე
ინდივიდუალური და კოლექტიური შემოქმედების ურთიერთმიმართება შიოლა 

ღუდუშაურის ციკლის ტექსტებში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ხვთისო მამისიმედიშვილი

ანა ივანაშვილი 
გმირის სახის ევოლუცია ,,ამირანიანის“ ვარიანტების მიხედვით
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან სიხარულიძე

სოფიკო დრიაშვილი
სიუჟეტური პარალელები „ამირანიანის” ქართულ და ოსურ ვერსიებში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ხვთისო მამისიმედიშვილი

მარიამ კობახიძე
მითოლოგიური მოტივები ,,ეთერიანში’’
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ხვთისო მამისიმედიშვილი

მარიამ ქვლივიძე
ფოლკლორული ნაკადი „ვეფხისტყაოსნის“ მეგობრობის კონცეფციასა და 

სიუჟეტურ წყობაში
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი მარიამ ბაკურიძე

მეგი მიქაბერიძე
აკრძალვის მოტივი ჯადოსნურ ზღაპრებში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ხვთისო მამისიმედიშვილი
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პარასკევი, 17 დეკემბერი

თარგმანმცოდეობა, დასავლეთევროპული ფილოლოგია

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასოც. პროფესორი ნინო დარასელია 10.00 – 14.00

(ზუმის აიდი 2147692938 password: 791386)

მარიამ კვინიკაძე
ტომას სტერნზ ელიოტის “The Love Song of J. Alfred Prufrock” ორიგინალისა და  

დავით წერედნისეული ქართული თარგმანის შეპირისპირებითი ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი

ელენე მაღლაკელიძე
მარიამ გიორგაძე
ონომასტიკური ლექსიკის გადმოცემა ხალილ ჯიბრანის თხზულების „იესო, ძე 

კაცისა“ მანანა გიგინეიშვილისეულ თარგმანში
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი დავით გრძელიშვილი

გვანცა აბრამიშვილი
ინგლისური და ქართული ლექსიკური ერთეულების mouth/პირი 

შეპირისპირებითი სემანტიკური ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

ნერიკა სეხნიაშვილი
თარგმნის მნიშვნელობა და გამორჩეული მთარგმნელები
ხელმძღვანელი: ლელა დუმბაძე

ნინო თელიაშვილი
ინგლისური ლექსიკური ერთეულის wit ეტიმოლოგიასა და სემანტიკისათვის
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო დარასელია
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დავით პაპუაშვილი
 გიორგი პაპუაშვილი
მეტაფორა და მეტონიმია ქართულ და ინგლისურ სპორტულ ტერმინებში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

ნანა კოკოჩაშვილი
კლასიკური სტრუქტურალიზმის ძირითადი პრინციპები და მათი მნიშვნელობა
თანამედროვე ფრანგული ენის შესწავლაში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ბელა ხაბეიშვილი

ანა შარიქაძე
ინგლისური და ქართული ლექსიკური ერთეულების Left/Right - მარცხენა/

მარჯვენა სემანტიკისათვის
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

ანა ქიტესაშვილი
ფსიქიკური აშლილობის გამომხატველი ლექსიკური ერთეულები ინგლისურ და 

ქართულ ენებში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

ლუიზა პაპალაშვილი
შვილის  აღმნიშვნელი ლექსიკა ინგლისურ და ქართულ ენებში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე
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დასავლეთევროპული ფილოლოგია

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასისტ.პროფესორი ირინე დემეტრაძე

14.00 – 18.00

(ზუმის აიდი 2147692938 password: 791386)

თამუნა ქოთოლაშვილი
ინგლისური მოდალური ზმნის need  ეტიმოლოგიური და სემანტიკური ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო დარასელია

ნანა აბდუშელიშვილი
მოწონების აღმნიშვნელი ქართული და ინგლისური ლექსიკური ერთეულების 

შეპირისპირებითი ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

რუსუდან ჯანანაშვილი
ჯოჯოხეთისა და სამოთხის სიმბოლური ტიპოლოგია ჯონ მილტონის პოემაში 

„დაკარგული სამოთხე“
ხელმძღვანელი: ლიზი ძაგნიძე

მარიამ ბეჟანიშვილი
ინგლისური და ქართული ლექსიკური ერთეულების “Face”, “სახე” 

შეპირისპირებითი სემანტიკური ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

ქეთევან კენჭოშვილი
თანხმობის გამომხატველი ლექსიკური ერთეულები ინგლისურსა და ქართულში 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

ლელა ზვიადაური
ინგლისური ლექსიკური ერთეულების „open“ და “close” და მათი ქართული  

კორელატების „გაღება/დახურვა“ სემანტიკური და ეტიმოლოგიური ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე
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მარიამ კაკალაშვილი
კაენის ბიბლიური პერსონაჟის ინტერპრეტაცია მიგელ დე უნამუნოსა და ჯორჯ 

გორდონ ბაირონის შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი მარიეტა ჩიხლაძე

ფერიდე ქავთარაშვილი
სირცხვილის გამომხატველი ლექსიკური ერთეულები ინგლისურში, ქართულსა 

და ჩეჩნურში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე

ანა გამხიტაშვილი
ტირილის გამომხატველი ლექსიკური ერთეულები ინგლისურ და ქართულ 

ენებში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე
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ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასოც. პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი

09.00 – 12.00

(ზუმის აიდი 8286161136 )

ელენე ჩხვირკია
ქალაქის თანამედროვე რეპრეზენტაცია ქ. ბორჯომის მაგალითზე
ხელმძღვანელი: პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი

ელენე ბერაია
მატერიალურ ობიექტებთან დაკავშირებული კულტურული მეხსიერების 

ფორმირებისა და ცვალებადობის ეტაპები ქალაქ ბორჯომის მაგალითზე
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი

ნინო გვარამია
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, როგორც მეხსიერების ადგილი
ხელმძღვანელი: პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი

თამარ ჭიჭინაძე           
გველის სიმბოლო ქართულ მითო-რიტუალურ სისტემასა და ლიტერატურაში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი
ტატა ჩრდილელი 
სოციალური სოლიდარობის რელიგიური ასპექტები სოფელ ხანში 
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ბორის კომახიძე

მარიკა ირემაძე
ღორჯომის თემის (ზემო აჭარა) ეთნოგრაფიული მიმოხილვა
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი
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თამაზ სოფრომაძე 
დავით ფაცაცია 
შესაწირი მნიშვნელობა სოფელი ხანის რელიგიურ პრაქტიკაში
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ბორის კომახიძე

მარიამ დიღმელიშვილი
გელხვიიძეების საგვარეულო სალოცავი სოფელ ხანში
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ბორის კომახიძე
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არქეოლოგია, ფილოსოფია

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასოც. პროფესორი მარინე ფუთურიძე

12.00 – 14.00

(ზუმის აიდი 8286161136 )

მიხეილ მერკელია
შუმერთა ცივილიზაციის გავლენა თანამედროვე სამყაროზე
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სამსონია

თეკლე უგულავა
გილგილჩაის თავდაცვითი კედლის სტრუქტურული და სამშენებლო დეტალები
ხელმძღვანელი: პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი

გიგა ბაქრაძე
საქართველოსა და წინა აზიის კულტურების ნეოლით-ხალკოლითური მცირე 

პლასტიკის ნიმუშების შედარებითი დახასიათება
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარინე ფუთურიძე  

გიორგი ბარბაქაძე
არქეოლოგიური გათხრები ხვამლის წმინდა გიორგის სახელობის 

ნაეკლესიარზე
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზვიად კვიციანი  

გვანცა ჩანტლაძე
ადამიანის ბუნება და ომის ფენომენი
ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ჯალაღონია

ღვთისავარ ჩაბრავა
ი. კანტის “წმინდა გონებისა” და “ბუდას ბუნების” ბუდისტური კონცეფციის 

შედარებითი ანალიზი
ხელმძღვანელი: პროფესორი აკაკი ყულიჯანიშვილი
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არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ფილოსოფია

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასოც. პროფესორი ნინო სიმონიშვილი

     

14.00 – 18.00

(ზუმის აიდი 8286161136 )

სალომე  ერისთავი 
მასობრივი  კრიზისი და  ხელოვნება:  ჟან დებუფე
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სიმონიშვილი  

ქეთევან კოდელაშვილი
მარიამ კოდელაშვილი
ფრიდა კალოს შემოქმედებაში ასახული ტრაგიკული ცხოვრება
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ხათუნა კაჭარავა  

ლიანა იმერლიშვილი
„ქვიარ“ ესთეტიკის სათავეებთან:  სესილ ბიტონის ფოტოგრაფია
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სიმონიშვილი  

ქრისტინე მიქავა
ყვავილებისა და ჩიტების თემა ჩინურ ფერწერაში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანა გელაშვილი  

ანასტასია  კალანდაძე
 ბერძნული  მითოლოგიით  ინსპირირებული  არქეოლოგიური  არტეფაქტი და
საბალეტო  პერფორმანსი  ქართული ცივილიზაციის კონტექსტში 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სიმონიშვილი  

მანანა  ღავთაძე
აღმოსავლური მოტივები 18-ე საუკუნის  ფრანგულ ხელოვნებაში:  ფრანსუა 

ბუშეს ჩინური  სერიები
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სიმონიშვილი  
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ელენე გამსახურდაშვილი
სტანისლავსკის სისტემა თურქული  სერიალების  მსახიობების თამაშის  

მაგალითზე       
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ნინო გელოვანი

ვალენტინა მაღლაკელიძე
ვიზუალური  ხელოვნების  მომავალი  მაღალი  ტექნოლოგიების  ერაში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სიმონიშვილი  

თამარ გოგობერიშვილი
სერიალების გავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ნინო გელოვანი

ლუკა ვიშტეკალიუკი
ამბის თხრობის დრამატურგია სერიალში „ჩემი ცოლის დაქალები“
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ნინო გელოვანი

ირაკლი ზუკაკიშვილი
20 ს-ის  მეორე  ნახევრის  დასავლეთის  სამუზეუმო  არქიტექტურის ინტერვენცია  

ქალაქის ურბანულ ქსოვილში:  ისტორიული  და პოლიტიკური  კონტექსტი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სიმონიშვილი  

ქრისტინე შუკვანი
ვინსენტ ვან გოგის ნამუშევარი „მარადისობის ჭიშკართან“ ისტორიულ და 

ბიოგრაფიულ კონტექსტში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო სიმონიშვილი
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შაბათი, 18 დეკემბერი

საქართველოს ისტორია, დიპლომატიის ისტორია, 
კავკასიოლოგია, რუსეთისმცოდნეობა

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასისტ. პროფესორი ალექსანდრე ბოშიშვილი

09.00 – 12.30

(ზუმის აიდი 2147692938 password: 791386)

ანი ჯოხაძე
ბაგრატიონების წარმომავლობა
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ალექსანდრე ბოშიშვილი  

ნინო გორხელაშვილი
ბრძოლა ტახტისთვის XIII საუკუნის 90-იანი წლების საქართველოში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ალექსანდრე ბოშიშვილი  
ნიკოლოზ სარაჯიშვილი

მედეა გვინჩიძე
ივანე ჯაბადარი ქართულ სამეცნიერო სივრცეში
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ნოდარ ჩხაიძე

გვანცა წიწილაშვილი
სალომე ჩაფიძის                      
საბჭოთა რელიგიური პოლიტიკა საქართველოში XX ს-ის 20-იან წლებში 

(ჟურნალ ,,ტარტაროზის“ მასალების მიხედვით)
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ქართველიშვილი

ზაზა ქარჩავა
დიმიტრი უზნაძე-ძველი მსოფლიოს ისტორიის სახელმძღვანელოების ავტორი
ხელმძღვანელი: პროფესორი ლევან გორდეზიანი
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ირაკლი თხილაიშვილი
ნოვგოროდის რესპუბლიკა, დეკაბრისტები და კოზირევის დოქტრინა, 
როგორც მეორე რუსეთი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დალი კანდელაკი

გიორგი ქელბაქიანი
ნატო გაბარაშვილი
საბჭოთა პროპაგანდა მეორე მსოფლიო ომის დროს (პოსტერების მიხედვით)

ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ქართველიშვილი
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მსოფლიო ისტორია, ამერიკისმცოდნეობა, დიპლომატია, 
სამართალი

სხდომის თავმჯდომარე – 

ასოცირებული პროფესორი ია ხუბაშვილი

13.00 – 18.00

(ზუმის აიდი 2147692938 password: 791386)

ალექსანდრე უბირია 
დემოგრაფიული ციკლები ისტორიაში და გლობალური უსაფრთხოება
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ია ხუბაშვილი

ნინა ზიგერ
პოლიტიკური სოციოლოგია და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება 

ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ამირან ბერძენიშვილი

თამთა ჭუმბაძე
ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ია ხუბაშვილი

ნინო სირბილაძე
ამერიკის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული დახმარება ედუარდ 

შევარდნაძის დიპლომატიის პერიოდში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი მიხეილ ბარნოვი

ანა ნატროშვილი
კარლოს დიდი და ლეგენდა პირველი ჯვაროსნის შესახებ
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ბექა კვაჭახიძე
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დიანა ჩადუნელი
ქვანა პარკერის ორი სამყარო
ხელმძღვანელი: სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი რატი შუბლაძე

ლუკა ჯინჭარაძე
ავღანეთის თანამედროვე პოლიტიკური მდგომარეობა უახლესი მოვლენების 

კონტექსტში
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი ია ზაბახიძე

ირაკლი ლეონიძე
საკუთრების უფლების ჩამოყალიბება საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის კონსტიტუციაში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამარ ზოიძე

მანანა ალოიანი
შექსპირის შემოქმედების როლი აშშ-ს კულტურის განვითარებაში
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი მიხეილ ბარნოვი

ია გოლიაძე
საქართველოს, როგორც 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე ქვეყნის საკითხი 

საზღვარგარეთ და ძირითადი შეფასებები
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი ირაკლი ნოდია




