
 
აქტივობები: 
ინსტიტუტის გახსნა 
2017 წლის დეკემბერში ინსტიტუტის გახსნის ღონისძიებას ესწრებოდა სტუ რექტორი- აკად. 
არჩილ ფრანგიშვილი, ფაკულტეტის დეკანი - პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე, 
უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები, მოწვეული სტუმრები. 
განხილული იქნა ინსტიტუტის სტრატეგია, კვლევითი მიმართულებები და თემატიკა. 
განისაზღვრა რეფერირერების საბჭოს შემადგენლობა. 
 

 
თემატური სემინარები: 

1. 04.2018 წ. ნანა რუსაძე (სტუ საჯარო მმართველობის დოქტორანტი)   - 
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ნაშრომის ფარგლებში - „საჯარო მმართველობის 
ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები (იმერეთის რეგიონის 
მაგალითზე), წარმოდგენილია კვლევის შედეგები:   „საჯარო მმართველობის ინდექსი 
(Ipa); მუნიციპალიტეტის ფინანსური უზრუნველყოფის გაზომვის კოეფიციენტი;   
მუნიციპალიტეტებში ა(ა)იპ-ების რაოდენობის რეგლამენტაციის მოდელი“; 



 კვლევა განხორციელდა საქართველოს სტუ–ს კვლევითი ერთეულებისა და  
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  ბაზაზე; 
თემატური სემინარი გაიმართა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 

 
2. 06. 2018 წ.  -  ეკატერინა ზაქარაძის საკვალიფიკაციო ნაშრომის ფარგლებში - 

„კავკასიის რეგიონის ფუნქცია და აბრეშუმის გზის როლი საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკურ განვითარებაში“ წარმოდგენილია კვლევის შედეგები - ერთიანი 
სატრანზიტო ტარიფების საჯარო  მართვის მატრიცა;  „სქაი ვეის“ ტექნოლოგიის 
მართვის ეფექტურობის გათვლა ანაკლიის პორტის მაგალითზე. 
კვლევა განხორციელდება  სტუ–ს სამეცნიერო კვლევითი ერთეულებისა და 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  ბაზაზე 
თემატური სემინარი გაიმართა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 

 
3. 05.2019 - ლევან სისვაძის სალვალიფიკაციო ნაშრომის ფარგლებში სახელმწიფო 

მართვის ინოვაციური მეთოდები ეთნოპოლიტიკური უსაფრთხოების სფეროში„  
წარმოდგენილია კვლევის შედეგები: ეკონომიკური განვითარების სპეციალური 
ზონები  კონფლიქტის ზონის მიმდებარე ტერიტორიებზე; კონფლიქტის ზონებში 
ცვლილებებათა ინიცირების მზაობის ხარისხის შეფასება; 

თემატური სემინარი გაიმართა საქართველოს ტექნოპარკში 



 
 

 
თემატური სემინარების შეჯამება: პარლამენტის წევრი - გიორგი ხატიძე, 
რეფერირების საბჭოს წევრი -თამაზ მარსაგიშვილი 
 

4. 07.2019 წ. ქეთევან ცაცანაშვილის საკვალიფიკაციო ნაშრომის ფარგლებში „ 
ინოვაციური საქმიანობის სახელმწიფო მართვა საქართველოში“ წარმოდგენილია 
კვლევის შედეგები - ინოვაციური ტექნოლოგიების შექმნისა და დანერგვის პროცესში 
საჯარო-კერძო პარტნიორობის ეფექტურობის დასაბუთება; 
კვლევა განხორციელდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვლევით 
ინსტიტუტებსა და თსუ–ს რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის 
ინსტიტუტის, ბაზაზე; 
თემატური სემინარი გაიმართა საქართველოს ტექნოპარკში 



 
5. 06.2020 წ. ქეთევან კანდელაკის საკვალიფიკაციო ნაშრომის ფარგლებში 

‘ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მუნიციპალური ტრანსპორტის 
სისტემის მართვა  (ქალაქ თბილისის მაგალითზე) წარმოდგენილია, წარმოდგენილია  
 M3 კატეგორიის ავტობუსებით მგზავრთა ნაკადის (PF)  ყოველთვიური და ყოველწლიური 
ანალიზიმგზავრთა ნაკადის (PF)  ყოველთვიური და ყოველწლიური ანალიზი. 
კვლევა განხორციელდა სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის მხარდაჭერით 
 

 

 



ქეთევან კანდელაკი - ესსეების კონკურსში გამარჯვებული „ ჩემი ქალაქის“ smart” 
მომავალი“ 

6. 05.2021 წ. გიორგი სვიანაძის საკვალიფიკაციო ნაშრომის ფარგლებში „სასამართლოს 
მართვის ახალი მოდელი საქართველოში  (რეფორმის პრობლემები და გადაჭრის 
გზები)“ წარმოდგენილია  დისტანციური მართლმსაჯულების შეფასება  SPSS 
კომპიუტერული პაკეტიის  გამოყენებით  და „ხი-კვადრატ“ კრიტერიუმის (Chi-Square 
Tests) ტესტირებით 
კვლევა განხორციელდა სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის ხელშეწყობით 

 
 
კონფერენციები: 
1. 06. 2018 წ. – UNESCO -ს ეგიდით ხანტიმასიისკში(რფ) გაიმართა საერთაშორისო 

კონფერენცია  -„ინფორმაცია და კომუნიკაცია ციფრულ ეპოქაში: ხილული და 
უხილავი ზემოქმედება“,  - კონფერენციაში ინსტიტუტის დირექტორ მარიამ 
ცაცანაშვილთან ერთად მონაწილეობბა მიიღო სტუ საჯარო მმართველობის 
პროგრამის  დოქტორანტმა ეკატერინა ზაქარაძემ. 
ბმული: http://www.ifapcom.ru/news/1650/?returnto=0&n=1  
 

http://www.ifapcom.ru/news/1650/?returnto=0&n=1�


 
2. 11.2018 წ. - საერთაშორისო სემინარი - ”ციფრული ტექნოლოგიები და უმაღლესი 

განათლების ტრანსფორმაცია” გაიმართა იუნესკოს ინსტიტუტის - 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო სივრცეში The (UNESCO IITE) 
- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. 
 



 
ტატიანა მუროვანა -UNESCO Institute for Information Technologies in Education) 

 
დოქტორი სანგ-ბეკ(კრის) კან - კორეის გლობალური თანამშრომლობის ინსტიტუტის 
(Local Information Research and Development Institute) დირექტორი;ნატალია 
დნეპროპეტროვსკაია - რუსეთის ეკონომიკური უნივერსიტეტის ინფორმაციული 
სისტემების მართვის კათედრის დოცენტი 

 
 
ალექსანდრე ფადეევი -ტომსკის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი 



 
მარიამ ცაცანაშვილი - საერთაშორისო სემინარის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 
მასალები იხ.: https://iite.unesco.org/news/unesco-iite-training-workshop-development-of-
higher-education-in-the-context-of-digital-transformation-of-society/ 
3. 08.2019 წ. „ინტელექტუალური საკუთრება და განათლება“. ინტელექტუალური 

საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (Wipo) მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციის მონაწილე - მარიამ ცაცანაშვილი  
სტუ საჯარო მმარეთველობის პროგრამის სტუდენტები :თათია ნაჭყებიასა და ვიკა 
მოწყობილი 

4. კონფერენცია გაიმართა სასტუმრო „ბილტმორში“ 

 
 

https://iite.unesco.org/news/unesco-iite-training-workshop-development-of-higher-education-in-the-context-of-digital-transformation-of-society/�
https://iite.unesco.org/news/unesco-iite-training-workshop-development-of-higher-education-in-the-context-of-digital-transformation-of-society/�


 
 

 



 
5. 08.2020 წ. მექანიკოსთა კავშირის XI საერთაშორისო კონფერენცია (საქართველო, 

ბათუმი). კონფერენციაზე წარდგენილ იქნა თბილისის M3 კატეგორიის საქალაქო 
ავტობუსების რამდენიმე მარშრუტის მიხედვით ერთობლივი კვლევა   SPSS 
სტატისტიკური პროგრამის გამოყენებით. მონაწილეობდნენ: მარიამ ცაცანასვილი 
(ინსტიტუტის დირექტორი), ვახტანგ კვარაცხელია (გამოყენებითი მათემატიკის  
ინსტიტუტის დირექტორი), თამარ გიორგობიანი (თსუ დოქტორანტი), ქეთევან 
კანდელაკი (სტუ დოქტორანტი)  
კონფერენციის მასალები გამოქვეყნებულია: Bulletin of TICMI, 2020  
 
ნაშრომში გამოკვლეულია ქალაქ თბილისის ავტობუსების სატრანზიტო სისტემის 
ეფექტურობა 2019 წლის განმავლობაში მგზავრთა ნაკადის სტატისტიკური 
ანალიზის საფუძველზე. გარდამავალ 2018-2019 წლების პერიოდში სისტემაში 
ცვლილებების გამოსავლენად, ამ პერიოდის ზოგიერთი სტატისტიკური 
მონაცემები შედარებულია 2017 წლის ანალოგიურ მონაცემებთან, რომელთა 
გამოკვლევაც მოხდა ქალაქ თბილისის მერიის და საერთაშორისო საინჟინრო-
კონსალტინგური ჯგუფის SYSTRA-ს ერთობლივ პროექტში. 2019 წლის მგზავრთა 
ნაკადის ანალიზი ხდება როგორც სამუშაო და სადღესასწაულო დღეების, ასევე 
სეზონური ტენდენციების გათვალიწინებით. 

6. 2021 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ - ფუნდამენტური და 
გამოყენებითი კვლევები მოდერნიზებულ მსოფლიოში (ონ-ლაინ) - ბოსტონი 
(აშშ). კონფერენციაზე წარდგენილ იქნა საჯარო მმართველობის პრობლემათა 
კვლევების ინსტიტუტისა და მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი 
მათემატიკის ინსტიტუტის დარგთაშორისი კვლევა PASSENGER TRANSIT ISSUES 
IN THE SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT DEVELOPMENT STRATEGY OF THE 
CITY TBILISI.). კვლევაში ჩართული იყო სტუ საჯარო მმართველობის პროგრამის 
დოქტორანტი ქეთევან კამდელაკი.  



კონფერენციის მასალები იხ.:  
 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/FUNDAMENTAL-AND-APPLIED-
RESEARCH-IN-THE-MODERN-WORLD-17-19.02.21.pdf 

 
 ლევან სისვაძე - ეთნოპოლიტიკური უსაფრთხოება საქართველოში-
ტრანსპორმაცია და მართვა თბილისი 2019 
Levan Sisvadze - ETHO-POLITICAL SECURITY IN GEORGIA- TRANSFORMATION 
AND GOVERNENCE 
TBILISI  2019 
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