
       სსიპ 
 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
     ბრძანება 
 
__19.10.09_____#_886/05_ 
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 
  
 

Ó 2009 წლის 23 სექტემბრიდან ჩაითვალონ ჩარიცხულად საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე და დაუმტკიცდეთ სადისერტაციო თემები 
პირებს, რომლებიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში გადაიხდიან სწავლების 
წლიური ღირებულების მინიმუმ ნახევარს  
 
სამშენებლო ფაკულტეტი 

  
სადოქტორო პროგრამა: სამოქალაქო და სამრეწვლო მშენებლობა  
1. ზურაბ სვანიძე - სადისერტაციო თემა: თვითდაძაბული სამშენებლო კონსტრუქციების 
კონსტრუირების თავისებურება                            
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.სოხაძე  
  
2. ლევან გოგიჩაიშვილი - სადისერტაციო თემა: ქიმიური დანამატები ბეტონში და მისი 
გავლენა სამშენებლო კონსტრუქციების მზიდუნარიანობაზე 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ა. სოხაძე                          
  
3. დავით სარალიძე - სადისერტაციო თემა: ქვისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების 
ერთობლივი მუშაობის შეფასება სეისმური ზემოქმედებისას ბაგრატის ტაძრის სრული 
რეაბილიტაციის შემდეგ 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.სოხაძე                       
  
4. ირაკლი აბრამიშვილი - სადისერტაციო თემა: რკინაბეტონის კონსტრუქციების 
სეისმომედეგობაზე გაანგარიშება ბეტონის მახასიათებელი სიდიდეების ალბათური 
ბუნების გათვალისწინებით 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.სოხაძე                  
  
5. ვიქტორ მეძმარიაშვილი - სადისერტაციო თემა: ახალი თაობის, უნივერსალური დიდი 
გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.სოხაძე                                                      
 
6. გიორგი მეძმარიაშვილი - სადისერტაციო თემა: 48 მეტრი მალის მქონე, გასაშლელი 
საიერიშო ხიდი, მისი ტრანსპორტირების და მონტაჟის ხიდგამდებები.  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.სოხაძე   
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7. ლევან ფირყულაშვილი - სადისერტაციო თემა: ახალი ტიპის ბადისებრი გარსებისა და 
რეგულარული (სრტუქტურული) კონსტრუქციების სეისმომედეგობა საიმედოობის 
თეორიის გათვალისწინებით  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ბ. სურგულაძე                          
                                                          
8. ვლადიმერ შაქარაშვილი - სადისერტაციო თემა: ახალი ტიპის წინასწარდაძაბული 
ჩარჩოვანი კონსტრუქციის თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევა 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ბ.სურგულაძე                                
  
9. გიორგი ნოზაძე - სადისერტაციო თემა: ახალი ტიპის წინასწარდაძაბული  პირამიდის 
ფორმის გადახურვის კონსტრუქციის თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევა 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ბ.სურგულაძე                      
                                                                                                                                                                                         
10. ნუგზარ სვიანაძე - სადისერტაციო თემა: დიდმალიანი შენობა–ნაგებობების მზიდი 
კარკასის ნამდვილი მუშაობა და ძალვათა რეგულირება 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ბ. სურგულაძე                                              
  
11. ვახტანგ კაპანაძე - სადისერტაციო თემა: ახალი ტიპის გაზრდილი მალების მქონე 
სამხედრო ხიდების გამოყენების ხელოვნება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.მეძმარიაშვილი                  
 
12. ოთარ ბიბილეიშვილი - სადისერტაციო თემა: სატელეკომუნიკაციო, დიდი ზომის 
გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორული ანტენების საინჟინრო კონსტრუქციები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.მეძმარიაშვილი                     
  
13. იოანე თვალავაძე -  სადისერტაციო თემა: გარსული საძირკველი 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.მეძმარიაშვილი    
  
14. დევი ჯავახიშვილი - სადისერტაციო თემა: გასახსნელ–დასაკეცი დახურვების ახალი 
მსუბუქი კონსტრუქციები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.მეძმარიაშვილი     
  
15. გერასიმე ნიჟარაძე - სადისერტაციო თემა: იდიალიზირებული დრეკად–პლასტიკური 
მასალის შემცველი სისტემის მდგრადობა 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ი.მშვენიერაძე                                         
  
16. ირაკლი ჯინჭარაძე - სადისერტაციო თემა: დიდმილიანი გადახურვების აგების 
ტექნოლოგია 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ი.მშვენიერაძე                                             
  
17. ნუგზარ ბალახაძე - სადისერტაციო თემა: დიდმილიანი კიდული კონსტრუქციების 
გაანგარიშება და კონსტრუირება 
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ი.მშვენიერაძე                     
  
18.ეკატერინე გელაძე - სადისერტაციო თემა: სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმიზაციის 
პრობლემა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ი. მშვენიერაძე  
  
19. ლელა სამხარაძე - სადისერტაციო თემა: ბეტონის თვისებების გაუმჯობესება 
პლასტიფიკატორების გამოყენებით 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.ჟორდანია, სრ. პროფ. ა.  ნადირაძე      
  
20. დონდოლაძე ნანა - სადისერტაციო თემა: საქართველოს შავი ზღვისპირეთის კლიმატის 
დახასიათება, მისი გავლენა რკინაბეტონის ატმოსფერულ კოროზიაზე და მისადმი 
მდგრადი ბეტონის მიღება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. მ.ლორთქიფანიძე                                            
  
21. თემურ მაცაბერიძე -  სადისერტაციო თემა: შენობა–ნაგებობების შეფასების მეთოდიკის 
დამუშავება და ტექნიკური ექსპერტიზის საკითხები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. მ.წიქარიშვილი, სრ.პროფ. რ.  იმედაძე    
                                                                                                                             
22. მარიამ ვარდიაშვილი -  სადისერტაციო თემა: ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორების 
გამოყენება კომბინირებული ვანტური კონსტრუქციების გადახურვებში მუშაუნარიანობის 
კონტროლისთვის  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. მ.წიქარიშვილი                   
 
23. გიორგი ერაგია - სადისერტაციო თემა: მილსადენების მონიტორინგის სისტემების 
დამუშავება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. მ.წიქარიშვილი               
 
24. დავით გიგინეიშვილი -   სადისერტაციო თემა:   კონსტრუქციების ოპერატიული 
დიაგნოსტიკის მეთოდის დამუშავება ავტომატურ-კომპიუტერული სისტემების 
გამოყენებით 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.წიქარიშვილი   
    
სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროინჟინერია  
25. გიორგი ბურჯალიანი - სადისერტაციო თემა: სითხისა და მასის ცვლის პროცესების 
გამოკვლევა გაწიბოვნებულ-ზედაპირიან თბომცველ აპარატებში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ო.ფურცელაძე                                                       
   
26. ბაქარ ქოქიაური - სადისერტაციო თემა: მიწისქვეშა გაზგამანაწილებელი ქელის 
დიაგნოსტიკა და გაზის დანაკარგების კანონზომიერების დადგენა  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  შ.მესტვირიშვილი                           
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27. კონსტანტინე ქოქიაური - სადისერტაციო თემა: დასახლებული პუნქტების 
გაზგამანაწილებელი ქსელის შესწავლა და რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის მეთოდების 
განსაზღვრა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ი. ქადარია                                                   
  
28. ნიკოლოზ ლაფაჩი - სადისერტაციო თემა: წყლის მიწოდებისა და განაწილების 
სისტემის საიმედოობის ამაღლების სისტემური მიდგომა 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ლ.კლიმიაშვილი       
  
29. იუზა ცარციძე -  სადისერტაციო თემა: ჩიხისებრი წყალსატარის ზონირების 
ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა წრფივი მთელრიცხვა პროგრამირების აპარატის 
გამოყენებით 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ლ.კლიმიაშვილი, სრ.პროფ.  გ.კიკაჩეიშვილი   
  
30. არჩილ ბერძენაშვილი -  სადისერტაციო თემა: წყალსაცავებში ღვარცოფებით და 
სპეციფიური ტიპის მეწყერებით წარმოქმნილი ჰიდროდინამიკური პროცესების 
პროგნოზირება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.გველესიანი               
  
31. მალხაზ ბერიშვილი - სადისერტაციო თემა: მიწისქვეშა ნაგებობების ცილინდრული 
გადახურვის სიმტკიცეზე გაანგარიშება ლოკალური დატვირთვების გათვალისწინებით 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ.გედენიძე               
  
32. ინგა ნავდარაშვილი - სადისერტაციო თემა: სითბოსა და მასის ცვლის პროცესების 
გამოკვლევა კაპილარული ზედაპირებიდან წყლის აფსკური აორთქლების დროს 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ო.ფურცელაძე                                       
  
სადოქტორო პროგრამა: სამშენებლო მექანიკა   
33. ირაკლი გიორგაძე - სადისერტაციო თემა: მაღალი სიმტკიცის ბეტონების მექანიკურ 
მახასიათებლებზე დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. რ.ცხვედაძე           
 
34. ირაკლი ურუშაძე -  სადისერტაციო თემა: სამშენებლო მექანიკის თეორიის 
განვითარების ისტორია  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.ბაციკაძე             
 
35. ანი ტაბატაძე - სადისერტაციო თემა: მიწისძვრისას კარკასული შენობების სვეტებში 
დარტყმის ეფექტის გათვალისწინება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.ბაციკაძე              
  
36. ნინო ფილფანი - სადისერტაციო თემა: კოშის გულიანი ინტეგრალების აპროქსიმაცია 
და მათი გამოყენება ბზარების ამოცანების რიცხვით ამოხსნებში.  

 4



ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.კუბლაშვილი            
 
37. ჰამლეტ ბაბუციძე - სადისერტაციო თემა: კონსტრუქციებში ბზარების წარმოქმნისა და 
გავრცელების მიმართულების პროგნოზირების ინტეგრალური და კომპიუტერული  
ექსპერიმენტალური კვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.კუბლაშვილი           
  
38.ლევან ლოლაძე -  სადისერტაციო თემა: ბეტონის ნამზადის მახასიათებლების დადგენა 
ღუნვითი და მგრეხი ძალების ზემოქმედებისას  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ. ცხვედაძე                             
  
39. ლაშა რურუა - სადისერტაციო თემა: პრიზმულ კალაპოტებში წყლის ნაკადის 
თავისუფალი ზედაპირის აგების გამარტივებული მეთოდი 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ტ.კვიციანი            
 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
  
სადოქტორო პროგრამა: მანქანათმცოდნეობა და მანქანათმშენებლობა  
1. სოფიკო მღებრიშვილი - სადისერტაციო თემა: ზოგიერთი საკონდიტრო პროდუქტის 
წარმოების ტექნოლოგიური რეჟიმების დასაბუთება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.მეგრელიძე                                
  
2. გიზო გორგოძე -  სადისერტაციო თემა: ყურძნის წიპწის ექსტრაქტოვანი ზეთის 
სამრეწველო წარმოების პროცესულ-აპარატერული დამუშავება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ.ჯაფარიძე                          
  
3. იოსებ თუმანიშვილი - სადისერტაციო თემა: მოძრავი შემადგენლობისა და ლიანდაგის 
ურთიერთქმედების დინამიკური ანალიზი და თვალი-რელსის ცვეთამედეგობის გაზრდის 
გზები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ნ.დავითაშვილი                              
  
4. ნანა გელაშვილი - სადისერტაციო თემა: მაღალი სიხშირის დენებით დახერხილი 
მასალების შრობის ტექნოლოგიის სრულყოფის მეთოდები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ბ.ბოქოლიშვილი                            
  
5. ვლადიმერ კანდელაკი - სადისერტაციო თემა: მერქნული ბურბუშელისა და წვრილ 
დისპერსიული მერქნული ფრაქციის ფილების ლენტური ხერხებით ხერხვის 
ეფექტურობის ზრდის მეთოდები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ.ჩიტიძე                                    
  
6. მარინე გეგეშიძე - სადისერტაციო თემა: ანტირადიანტული აქტიურობის მცენარეული 
კონცენტრატის წარმოების პროცესულ-აპარატურული დამუშავება 

 5



ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.მეგრელიძე                            
  
7. თამარ რუსაძე - სადისერტაციო თემა: მცენარეული ნედლეულიდან მშრალი 
ექსტქრაქტების წარმოების ტექნოლოგიური რეჟიმების დასაბუთება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.მეგრელიძე                                     
  
8. მიხეილ დოლიძე - სადისერტაციო თემა: სექციური აგების პოლიგრაფიული მანქანების 
რეგულირებადი ელექტრომექანიკური ამძრავების მოდელების შემუშავება და 
დინამიკური სინთეზი  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ვ.გოგილაშვილი                    
  
9. რუსლან დიასამიძე - სადისერტაციო თემა: გემებზე გამოყენებული რეგულირების 
სისტემების მათემატიკური მოდელირება და დინამიკური გამოკვლევები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  თ.მჭედლიშვილი         
  
10. თეა დიასამიძე - სადისერტაციო თემა: გემის ამძრავთა ავტომატიზირებული 
სისტემების მათემატიკური მოდელები და ტექნიკურ-ეკონომიკური ოპტიმიზაციური 
სინთეზის ამოცანები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ. მჭედლიშვილი                
   
11. გიორგი ზუბიაშვილი - სადისერტაციო თემა: მაკოპირებელი ჩარხის მოთვალთვალე 
ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელირება და დინამიკური გამოკვლევები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.მჭედლიშვილი                
   
12. ვასილ ბაჩანაძე - სადისერტაციო თემა: პოლიმერული მასალების ჭრით დამუშავება, 
სპეციალური მჭრელი იარაღების დაგეგმარება და დამზადება. 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. მ.შვანგირაძე                   
  
13. გიორგი ხატიაშვილი - სადისერტაციო თემა: პოლიგრაფიული თანამედროვე 
მოწყობილობების მოძრავი სივრცითი სისტემების ანალიზი და სინთეზი 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ჯ. უფლისაშვილი                     
   
14. არჩილ ბანცაძე - სადისერტაციო თემა: მცენარეული ფხვიერი ნედლეულისათვის 
პერიოდული ქმედების ექსტრაქტორის დამუშავება მოქნილშნეკიანი ამრევ-
გამომტვირთავი მოწყობილობით  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ. ჯაფარიძე                                      
  
15. მაკა ჩიტიძე - სადისერტაციო თემა: სამომავლო მოდელების შერჩევა და გამოყენებული 
ქსოვილების რაციონალური გამოჭრის მეთოდების და პროცესების სრულყოფა 
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. ლ. კაპანაძე             
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16. გიორგი ნადირაშვილი - სადისერტაციო თემა: მცირეგაბარიტიანი მიწასათხრელი 
მანქანების კვლევა და მათი მუშა ორგანოების კონსტრუქციულ-ექსპლუატაციური 
პარამეტრების ოპტიმიზაცია 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. მ. შილაკაძე                                          
 
17. ლია თედიაშვილი -  სადისერტაციო თემა: კორპუსული ტიპის დეტალების ფრეზვით 
დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზებული დაპროექტება. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ. ბოკუჩავა            
  
18. დავით ადამია - სადისერტაციო თემა: სალი შენადნობების სპირალური ბურღებით 
ნაბეჭდ ფილებში ნახვრეტების მიღების ოპერაციის ოპტიმიზაცია 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.   რ.თურმანიძე                   
  
19. ნიკოლოზ ნარეშელაშვილი - სადისერტაციო თემა: დაყვანილი სიხისტის ოპტიმალური 
სიდიდის დადგენა ბულდოზერის მუშა მოწყობილობისათვის.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  მ. შილაკაძე  
  
20. გიორგი ბიბილეიშვილი - სადისერტაციო თემა: მემბრანული ნანოტექნოლოგიებისა და 
ნანოსისტემების დამუშავება და შექმნა.  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  დ. თავხელიძე             
  
21. ზვიად მიდელაშვილი - სადისერტაციო თემა: მექანიზმებსა და მანქანებში მიმდინარე 
პროცესების მოდელირება მათი საიმედოობის გაზრდის მიზნით.  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  დ.თავხელიძე  
  
22. ზურაბ კუბლაშვილი - სადისერტაციო თემა: ორი თავისუფლების ხარისხის მქონე 
ბრტყელი ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. დ.თავხელიძე                                    
  
23. დიმიტრი ბალახაძე - სადისერტაციო თემა: ჰიდრავლიკური და ელექტრომექანიკური 
ამძრავთა სისტემების დინამიკის მოდელირება და სინთეზი მოცემული გარდამავალი 
პროცესების მიხედვით.  
ხელმძღვანელი:   სრ.პროფ. თ.მჭედლიშვილი 
  
24. დარეჯან ქორჩილავა - სადისერტაციო თემა: მე–19 საუკუნის მეორე  და მე–20 საუკუნის 
პირველი ნახევრის ქართულ ჩაცმულობაში მოდისა და ტექნოლოგიის ტენდენციების 
გავლენის კვლევა. 
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. ლ. ლურსმანაშვილი  
  
25. ნინო გზირიშვილი - სადისერტაციო თემა: თანამედროვე ტყავის ნაწარმში ქართული 
დეკორის გამოყენების შესაძლებლობები და კვლევა. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ლ.  დემეტრაძე  
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სადოქტორო პროგრამა: საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესები 
26. გოჩა კვირიკაშვილი - სადისერტაციო თემა: გაყინული თევზის დეფროსტაციის 
ტექნოლოგიისა და მოწყობილობის დამუშავება.  
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. კ. ფარცხალაძე                           
  
27. თამარ მამაცაშვილი - სადისერტაციო თემა: უვნებელი სურსათის წარმოების 
ტექნოლოგიური პროცესის და მოწყობილობის ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ. მეგრელიძე 
  
სადოქტორო პროგრამა: საავტომობილო ტრანსპოტრის ექსპლუატაცია   
28. ნოდარ ლეკიაშვილი - სადისერტაციო თემა: ავტომობილების საწვავ-ეკონომიურობისა 
და ეკოლოგიურობის ამაღლება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო. გელაშვილი                 
   
29. დავით უგულავა - სადისერტაციო თემა: ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება 
საიმედოობის მართვის მეთოდების გაუმჯობესების გზით 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ. ლეკიაშვილი            
 
30. დავით კუპატაძე - სადისერტაციო თემა: ავტომობილების მაღალდატვირთული 
აგრეგატების ცვეთამედეგობის ამაღლება ალმასის ნანოკრისტალების  შემცველი 
ზედაპირული სტრუქტურების ტრიბოსინთეზის უნარიანი ნახშირბადიანი სუსპენზიური 
ზეთების გამოყენებით. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ. აბრამიშვილი   
 
 31. ირაკლი ვალიშვილი – შიგაწვის ძრავიანი   ენერგეტიკული დანადგარების 
ეფექტურობის ამაღლება სამუშაო პროცესის თეორიის სრულყოფის გზით. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ არჩვაძე    
  
სადოქტორო პროგრამა: სარკინიგზო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია  
32. ვლადიმერ აბულაძე - სადისერტაციო თემა: სატვირთო ვაგონების რემონტის 
ლოგისტიკა  
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. თ.  გრიგორაშვილი         
 
33. ელისო ელიზბარაშვილი - სადისერტაციო თემა: საქართველოს რკინიგზაზე 
სამატარებლო დისპეტჩერის შრომის ეფექტიანობის ამაღლება ავტომატიკისა და 
კავშირგაბმულობის მოწყობილობათა მახასიათებლების გაუმჯობესებით 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. მ.  ელიზბარაშვილი              
  
34. ლალი კაკაშვილი - სადისერტაციო თემა: საქართველოს რკინიგზაზე საკონტეინერო 
გადაზიდვების განვითარება სატრანსპორტო მენეჯმენტისა და ლოგისტიკის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  მ.  ელიზბარაშვილი          
 
35. ლევან ბექაური - სადისერტაციო თემა: სატვირთო მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური 
მომსახურების სისტემის სრულყოფა 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  რ. მორჩილაძე                  
  
36. მეგი პატურაშვილი - სადისერტაციო თემა: სატვირთო ვაგონების სარემონტო დეპოს 
სიმძლავრის გაზრდის მეთოდების სრულყოფა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა. შარვაშიძე                             
  
37. დავით გოგიშვილი - სადისერტაციო თემა: რკინიგზის რთული პროფილის მქონე 
მცირერადიუსიან უბნებზე სისტემის “წყვილთვალი-ლიანდაგი” ცვეთების შემცირების 
გზები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა. შარვაშიძე                     
  
38. პავლე კურტანიძე - სადისერტაციო თემა: სამგზავრო ვაგონების სამუხრუჭე 
ბერკეტული გადაცემების ოპტიმალური დაგეგმარება და დინამიკური გამოკვლევა 
სახსრული შეერთებების ცვეთების გათვალისწინებით  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. შარაშენიძე    
                             
39. ამირან ნოდია - სადისერტაციო თემა: სარკინიგზო გადაზიდვათა ეფექტურობის 
ამაღლება ავტომატიკისა და დიაგნოსტიკის მოწყობილობათა სრულყოფის მიზნით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  მ. გოცაძე                                       
  
40. მამუკა დოლიძე - სადისერტაციო თემა: ელექტრომატარებლის ვაგონების სამუხრუჭე 
ბერკეტული გადაცემების სრულყოფა და დინამიკურ-საექსპლუატაციო მახასიათებლების 
გაუმჯობესება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ. შარაშენიძე                                          
  
41. ირინე ჯვარშეიშვილი - სადისერტაციო თემა: საქართველოს რკინიგზის ტექნიკური 
სრულყოფისა და განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრა მისი სატრანზიტო  
პოტენციალის გათვალისწინებით 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. პ.ქენქაძე                                     
    
42. გიორგი მჭედლიშვილი - სადისერტაციო თემა: მატარებელთა განფორმირებისა და 
ფორმირების ოპერაციების ინტენსიფიკაცია რკინიგზის ტექნიკურ სადგურებზე 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  გ.თელია                               
  
43. გურამ გურამიშვილი - სადისერტაციო თემა: საქართველოს სარკინიგზო კორიდორის 
განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა მისი ელემენტების ტექნოლოგიის 
სრულყოფით 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ა. შარვაშიძე                                          
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სადოქტორო პროგრამა: დარგობრივი ეკონომიკა და მენეჯმენტი  
44. დავით ჯაფარიძე - სადისერტაციო თემა: ინვესტიციურ-ინოვაციური პროექტების 
ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების მართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე და მისი 
გაუმჯობესება  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. ტყეშელაშვილი                                
  
45. მაია ჩინჩალაძე - თემა: მმართველობითი გადაწყვეტილებების ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების მათემატიკური მოდელირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. ტყეშელაშვილი                                      
  
46. ვახტანგ გელაშვილი -  სადისერტაციო თემა: ექსპორტის კონტროლი - პრობლემები და 
განვითარების პერსპექტივები ტრასეკას ქვეყნებში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. ტყეშელაშვილი  
  
47. ირაკლი გეგეშიძე - სადისერტაციო თემა: სამეწარმეო ბიზნესის ინვესტიციური 
პროექტების საბანკო დაკრედიტების პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ჩხეიძე 
  
48. ნუნუ აჩუაშვილი - სადისერტაციო თემა: საქართველოს ავიასაწარმოების 
სტრატეგიული მენჯმენტის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. ტყეშელაშვილი             
  
49. ანა კურტანიძე - სადისერტაციო თემა: სატრანსპორტო საწარმოების მართვის 
პროცესების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ტყეშელაშვილი                               
  
50. გუგული ზარნაძე - სადისერტაციო თემა: პრივატიზაცია და სამეწარმეო აქტივობის 
ზრდის პრობლემები საქართველოში.   
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ტყეშელაშვილი                         
  
51. ნიკოლოზ ჩიქოვანი - სადისერტაციო თემა: მარგანეცის წარმოების და გადამუშავების 
ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.ტყეშელაშვილი     
  
52. ჯემალ შარაძე - სადისერტაციო თემა: საქართველოს საზღვაო ინფრასტრუქტურის 
განვითარების ეკონომიკური პრობლემები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ტყეშელაშვილი              
  
53. ინგა ფრანგიშვილი - სადისერტაციო თემა: საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის 
სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს მრეწველობაში 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ტყეშელაშვილი 
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54. დიმიტრი მოლაშვილი - სადისერტაციო თემა: მრავალდონიანი ორგანიზაციული 
სისტემების ფუნქციონირებისა და სტიმულირების მექანიზმების პრობლემების გადაჭრის 
გზები სამეწარმეო ბიზნესში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.კილაძე                              
  
55. ნინო დარსაველიძე - სადისერტაციო თემა: ეკონომიკური მდგრადობის შეფასება 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებელი ფირმების ანტიკრიზისულ მართვაში 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.კილაძე                                                         
  
56. ქეთევან მეგრელიძე - თემა: საქართველოს მრეწველობის რესტრუქტურიზაცია – 
შედეგები, პერსპექტივები.  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ. კილაძე.                      
  
57. თამარ ცხვიტავა - სადისერტაციო თემა: ინვესტიციური სფეროს სახელმწიფო 
რეგულირების გაუმჯობესების გზები საქართველოს მრეწველობაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.   თ.კილაძე                                    
    
58. გიორგი გამყრელიძე - სადისერტაციო თემა: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 
პრიორიტეტები და ეკონომიკური უსაფრთხოება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. აბრამიშვილი                    
  
59. თეა არჩვაძე - სადისერტაციო თემა: ინვესტიციური პროექტების ხარისხის შეფასების 
პრობლემები სამეწარმეო ბიზნესში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.ჩხეიძე                                  
  
60. გიორგი გოდერძიშვილი - თემა: სამშენებლო მასალების სამრეწველო წარმოების 
მენეჯმენტის პრობლემები საქართველოში.   
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.ჩხეიძე                                           
  
სადოქტორო პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ნაგებობები  
61. ბიძინა ბრეგაძე - სადისერტაციო თემა: რკინიგზების დაპროექტებისა და მშენებლობის 
აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტა და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობა რთულ სამთო 
პირობებში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  ე.მოისწრაფიშვილი                  
 
62. გიორგი მისაბიშვილი - სადისერტაციო თემა: ხიმინჯოვანი სამაგრის დაპროექტებისა 
და მშენებლობისადმი სისტემური მიდგომა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.ჭურაძე  
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63. ნინო არუდაშვილი - სადისერტაციო თემა: მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების 
გაზრდის ღონისძიებების შემუშავება ლიანდაგის და მოძრავი შემადგენლობის სავალი 
ნაწილების ურთიერთქმედების პარამეტრების ოპტიმიზირებით  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ნ.რურუა                                                      
  
64. ბორის ჭიღვარია - სადისერტაციო თემა: ავტოსაგზაო ხიდების პროექტირების 
ნორმებისადმი სისტემური მიდგომის მეთოდოლოგია და ნატურური გამოკვლევის 
ზოგიერთი საკითხები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.ჭურაძე                            
  
65. ავთანდილ მჭედლიშვილი - სადისერტაციო თემა: საგზაო ფენილების კონსტრუირება 
მოდიფიცირებული ბიტუმების გამოყენებით  
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. პ.ნადირაშვილი                                    
  
66. ზურაბ მელაძე - სადისერტაციო თემა: საგზაო ფენილების საექსპლუატაციო 
თვისებების გაუმჯობესება პოლიმერული მასალების გამოყენებით.  
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. თ.პაპუაშვილი                                             
  
67. ნანა ელოშვილი - სადისერტაციო თემა: საგზაო ფენილების რეაბილიტაციის 
მეთოდების ოპტიმიზაცია ცივი რეციკლირების გამოყენებით  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.ბურდულაძე      
  
68. ლუკა ბალავაძე - სადისერტაციო თემა: საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო 
კომპლექსის დაგეგმვის, მართვის სტრუქტურის სრულყოფის და განვითარების 
თანამედროვე მიმართულებები 
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. მ.მოისწრაფიშვილი  
  
69. გოჩა ენუქიძე - სადისერტაციო თემა: ტექნიკური და კონსტრუქციული პარამეტრების 
სრულყოფის საკითხები სატრანსპორტო მშენებლობისას ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის თვალსაზრისით  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  მ.მოისწრაფიშვილი                                        
  
70. პავლე გამყრელიძე - სადისერტაციო თემა: მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით 
მიწისქვეშა სივრცის ათვისების მეთოდოლოგიის დამუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.ჭურაძე                               
   
71. მთვარისა თანანაშვილი - სადისერტაციო თემა: ბუნებრივ ფოროვან შემავსებლიანი 
სატრანსპორტო გვირაბების მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების მეთოდის დამუშავება 
გაყვანის ტექნოლოგიის გათვალისწინებით  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.ჭურაძე                                                      
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72. ალექსი ჯავახიშვილი - სადისერტაციო თემა: საგზაო ფენილებში თბილი 
ასფალტბეტონის გამოყენების ეფექტიანობის კვლევა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.ბურდულაძე                                            
  
73. დავით დემეტრაშვილი - სადისერტაციო თემა: მოდიფიცირებული ბიტუმების 
გამოყენების ეფექტიანობის კვლევა საგზაო სამოსების კონსტრუქციებში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა. ბურდულაძე                               
  
74. აკაკი გახარია - სადისერტაციო თემა: საავტომობილო გზების ტრასის საპროექტო 
ნორმატივების შემუშავება გრძელ ციცაბო დაღმართებზე უსაფრთხო   მოძრაობის 
პირობიდან 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  კ.მჭედლიშვილი                                                   
 
75. ჯამილ-გასან ოღლი გასიმოვი - სადისერტაციო თემა: აზერბაიჯანის რკინიგზის 
სალიანდაგო კომპლექსის რესტრუქტურიზაცია– განვითარების თანამედროვე 
მიმართულებები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.მოისწრაფიშვილი         
  
76. მალხაზ შველიძე – სადისერტაციო თემა: რკინიგზის ლიანდაგის მუშაობის 
საიმედოობის ამაღლების ღონისძიებების შემუშვება მისი ექსპლუატაციის სისტემის 
პარამეტრების ოპტიმიზირებით 
ხელმძღვანელი:   სრ.პროფ. ნ. რურუა 
   
77. გიორგი შენგელია - სადისერტაციო თემა: რკინიგზის მშენებლობის ხარჯების 
ოპტიმიზაცია ოპტიმალური ტექნიკური გადაწყვეტილებების საფუძველზე. 
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. მ.მოისწრაფიშვილი                            
    
სადოქტორო პროგრამა: საინჟინრო გრაფიკა და სამრეწველო დიზაინი 
78. თამარ ბერიძე - სადისერტაციო თემა: საინჟინრო გეომეტრიისა და სამრეწველო 
დიზაინის ზოგიერთი ერთობლივი ამოცანა და მათი გადაწყვეტის მაგალითები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.შავგულიძე 
  
სადოქტორო პროგრამა: სატრანსპორტო ლოგისტიკა 
79. ტარიელ ქოქოლაძე -  სადისერტაციო თემა: საქართველოს საზღვაო პორტების 
მდგომარეობა და განვითარების პრობლემები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ. არჩვაძე      
                                        
80. გაგა ლომოური  - სადისერტაციო თემა: ნავთობპროდუქტების სატრანსპორტო 
გადაზიდვების მართვა ბათუმის ნავსადგურის მაგალითზე  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ო.გელაშვილი                                         
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ჰუმანიტარულ–სოციალური ფაკულტეტი 
  
სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა და ბიზნენსის მართვა   
1. ქეთევან მუმლაძე –  სადისერტაციო თემა: საკონცესიო შეთანხმებათა საფუძველზე 
საინვესტიციო პროექტების რეალიზაციის მეთოდური უზრუნველყოფა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ჯოლია  
  
2. გიორგი ფანოზიშვილი – სადისერტაციო თემა: ევროპის შრომის საერთაშორისო ბაზარი 
და საქართველო  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ჯოლია  
  
3. ნინო ჯოლია – სადისერტაციო თემა: ოფშორული ზონების შექმნისა და 
ფუნქციონირების თავისებურებები ევროპაში და მისი მნიშვნელობა საქართველოსათვის  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ჯოლია  
  
4. ბექა ჩხეიძე– სადისერტაციო თემა: კავკასიური გეოეკონომიკური სივრცის 
პერსპექტივები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.აბრალავა  
  
5. ნინო შეყრილაძე – სადისერტაციო თემა: ევროკავშირის ერთიანი სავალუტო სივრცის 
ფორმირებისა და გავლენის თავისებურებები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ჯოლია  
  
6. მარიამ ნანიტაშვილი – სადისერტაციო თემა: სოციალურ-ეკონომიკური 
ტრანსფორმაციის რეგიონული ასპექტები გლობალიზაციის პირობებში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.აბრალავა  
  
7. დავით მუჯირიშვილი – სადისერტაციო თემა: საგანმანათლებლო ფრანჩაიზინგის 
პრინციპები და ფუნქციონირების თავისებურებები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.ჯოლია  
  
8. გიორგი სულაშვილი – სადისერტაციო თემა: გლობალიზაცია და ტრანსნაციონალური 
კორპორაციები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.აბრალავა  
  
9. რევაზ თაბუკაშვილი – სადისერტაციო თემა: პოსტსოციალისტური საკუთრებით  
ურთიერთობათა მართვის მექანიზმები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ა.აბრალავა  
  
10. ნათია ხანიშვილი – სადისერტაციო თემა: ფირმის ანტიკრიზისული სტრატეგიული 
მენეჯმენტი კონკურენტუნარიანობის და დივერსიფიკაციის პირობებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ე.ბარათაშვილი  
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11. თამარ ალადაშვილი –  სადისერტაციო თემა: საერთაშორისო ინვესტიციები და 
ეროვნული ეკონომიკის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  ჟ.წიკლაური  
  
12. თინათინ აბრალავა – სადისერტაციო თემა: კონკურენტუნარიანობა და კლასტერების 
ფორმირების სტრატეგია საქართველოში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.ბარათაშვილი  
  
13. ნინო დვალიშვილი – სადისერტაციო თემა: საინოვაციო და საინვესტიციო მენეჯმენტის 
სრულყოფა საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე. ბარათაშვილი    
  
14. ნოდარ გრძელიშვილი – სადისერტაციო თემა: საქართველოში რეგიონული 
ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო რეგულირება (რეგიონული მენეჯმენტი)  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.ბარათაშვილი  
  
15. სვეტლანა წერეთელი – სადისერტაციო თემა: ინოვაციების ინვესტირების 
ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მექანიზმები საქართველოში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.ბარათაშვილი  
  
16. ნინო მაზიაშვილი – სადისერტაციო თემა: ყაზახეთის ინვესტიციების როლი 
საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ე.ბარათაშვილი  
  
17. ლევან გაბელია – სადისერტაციო თემა: არსებითობისა და რისკის შეფასების 
პრობლემები აუდიტის დაგეგმვის პროცესში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  ტ.კიკვაძე  
  
18. დავით ცაავა –  სადისერტაციო თემა: კომერციული ბანკების ფინანსური მდგომარეობის 
დიაგნოსტიკა და მენეჯმენტის სრულყოფა ანტიკრიზისულ პირობებში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  გ.ცაავა   
 
19. გიორგი მახარობლიშვილი – სადისერტაციო თემა: ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ფორმირებისა და განვითარების ეკონომიკური მექანიზმები 
საქართველოში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  მ.ვანიშვილი  
  
20. ზაზა მჭედლიშვილი – სადისერტაციო თემა: მცირე ბიზნესის მართვის ეკონომიკური 
ბერკეტები საქართველოში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  შ.მინჯორაია  
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21. მურმან პაპუნიძე – სადისერტაციო თემა: საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების 
მაკროეკო-ნომიკური რეგულირება (საქართველოს მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი: ასოც პროფ. ზ.ვაშაკიძე  
  
22. მერაბ მიქელაშვილი – სადისერტაციო თემა: საგადასახადო პოლიტიკის პრობლემები 
საქართველოში  
ხელმძღვანელი:ასოც.პროფ. ზ.ვაშაკიძე  
  
23. გიორგი სიმონგულაშვილი – სადისერტაციო თემა: საერთაშორისო ფისკალური 
ხელშეკრულებების როლი საქართველოს ეკონომიკაში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ზ.ვაშაკიძე  
  
24. შორენა მეტრეველი – სადისერტაციო თემა: ტურიზმის სტატისტიკის ფორმირების 
ტენდენციები საქართველოში  
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ.  ბ.ბარკალაია  
  
25. ირინე იაშვილი –  სადისერტაციო თემა: მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის როლი 
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში  
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ.  ვ.დათაშვილი  
  
26. ეკა თადუმაძე – სადისერტაციო თემა: ინფორმაციის ბაზრის ორგანიზაციისა და 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  მ.ვანიშვილი  
   
27. ეკატერინე კევლიშვილი – სადისერტაციო თემა: უცხოური ინვესტიციები და 
მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. რ.შენგელია  
  
28. ნათია ბერიძე –  სადისერტაციო თემა: საბანკო მარკეტინგი როგორც საკრედიტო 
ურთიერთობების სრულყოფის ფაქტორი  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  გ.ცაავა  
  
29. ლევან ქუთათელაძე – სადისერტაციო თემა: ინფორმაციული უსაფრთხოების და 
რისკების მართვის პრობლემები და პერსპექტივები საფინანსო-საბანკო დაწესებულებებში  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ზ.ჩხაიძე  
  
30. ანატოლი გურგენიძე – სადისერტაციო თემა: ფინანსური ინფორმაციული ნაკადების 
მართვის მოდელები და მეთოდები  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  ზ.ჩხაიძე  
  
31. ნათია ხოჭოლავა – სადისერტაციო თემა: საფინანსო-საბანკო დაწესებულებაში 
ინფორმაციული სისტემების აუდიტის პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ა.ინგოროყვა  
  
32. ნანა კოტეტიშვილი – სადისერტაციო თემა: ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების 
ტენდენციები და ევროვნული საკრედიტო რესურსების სრულყოფის პერსპექტივა 
საქართველოში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.   ა.ინგოროყვა  
  
33. მაია გელაშვილი – სადისერტაციო თემა: მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები (ქალაქ ახალციხის მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  ზ.ლიპარტია  
  
34. მიხეილ ქანთარია – სადისერტაციო თემა: მართვის რთულ სისტემებში ხელოვნური 
ინტელექტის ეკონომიკურ-მეთემატიკური მეთოდების გამოყენება  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.ედიბერიძე  
  
35. კონდრატ დიმიტრიშვილი – სადისერტაციო თემა: საბანკო აუდიტის პრობლემები, 
მიზნები და ნორმატიული რეგულირების სრულყოფა თანამედროვე პირობებში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.ინგოროყვა  
   
36. ცაცა ჯორჯიაშვილი – სადისერტაციო თემა: ეკონომიკური ზრდის მაკროეკონომიკური 
სტრუქტურის ფორმირების კანონზომიერებანი და ტენდენციები თანამედროვე 
საქართველოში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.   კ.ღურწკაია                                             
  
37. როინ თათეშვილი – სადისერტაციო თემა: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული საფინანსო-
საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ.ლიპარტია  
  
38. თინათინ ჩიქვანაია – სადისერტაციო თემა: საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური 
ეფექტიანობის ოპტიმიზაციის მეთოდები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ბ.ფარცვანია  
  
39. მანანა ვასაძე – სადისერტაციო თემა: საქართველოში ტურისტული კომპლექსის 
მართვის ამოცანების ანალიზი და სინთეზი  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.ედიბერიძე  
   
40. ხათუნა ბარათაშვილი – სადისერტაციო თემა: საოჯახო მეურნეობათა სამომხმარებლო 
ქცევა საბაზრო და ტრანსფორმირებად ეკონომიკებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  კ.ღურწკაია  
  
41. თინათინ ღოლაძე – სადისერტაციო თემა: საქართველო შრომის საერთაშორისო 
დანაწილებაში  
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ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. კ.ღურწკაია  
   
42. თამარ ქაჯაია – სადისერტაციო თემა: მოსახლეობის შემოსავლების გადანაწილების 
სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები საქართველოში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. რ.ოთინაშვილი  
  
43. ნათელა ჯანელიძე – სადისერტაციო თემა: სოციალური ინვესტირების თანამედროვე 
ფორმები საქართველოში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ნ.ნადარეიშვილი  
   
44. რენალდ დგებუაძე –  სადისერტაციო თემა: პოსტკონფლიქტური რეგიონების 
ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები (აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. კ. ღურწკაია  
  
45. ნონა დანელია – სადისერტაციო თემა: შრომითი რესურსების ფორმირების რეგიონული 
თავისებურებები საქართველოში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ნ.ნადარეიშვილი  
  
46. გვანცა მაისურაძე – სადისერტაციო თემა: ინფლაციის მიზეზები და გამოვლენის 
თავისებურებები საქართველოში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  რ.ოთინაშვილი  
  
47. თინათინ ასათიანი – სადისერტაციო თემა: მენეჯმენტის სოციალურ-ფსიქოლოგიური 
ასპექტები ქართული ბიზნესის განვითარებაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.ქუთათელაძე  
  
48. ანა ბოლქვაძე – სადისერტაციო თემა: ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი 
ინოვაციების ინვესტირების სახელმწიფო რეგულირებაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.ქუთათელაძე  
  
49. ვიქტორ ერმოლაევი – სადისერტაციო თემა: ოპერაციული მენეჯმენტი წარმოებების 
მართვის სისტემებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.იაშვილი  
  
50. ოთარ ნაგერაძე –  სადისერტაციო თეა: ჩრდილოვანი ეკონომიკის არსი, 
ფუნქციონირების თავისებურებები და განვითარების ტენდენციები საქართველოში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.   რ.ოთინაშვილი  
  
51. არჩილ გერსამია – სადისერტაციო თემა: საკუთრების ინსტიტუტი და მისი 
ოპტიმალური გამოყენება საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. რ.ოთინაშვილი  
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52. გიორგი ბაგრატიონი –  სადისერტაციო თემა: ბიზნესის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის თავისებურებები საქართველოში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  რ.ოთინაშვილი  
  
53. ნათელა შენგელია – სადისერტაციო თემა: უცხოური ინვესტიციების როლი 
ტრანსფორმირებადი ქვეყნის განვითარებაში(ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, სოციალ-
ეკონომიკური სისტემის რეფორმირება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.მალაშხია             
  
54. ლედი ძნელაზე – სადისერტაციო თემა: საბიუჯეტო ურთიერთობათა სრულყოფის 
საკითხები ცენტრსა და რეგიონს შორის გარდამავალ პერიოდში(აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  გ.მალაშხია         
 
55. გიორგი მაჩაბელი – სადისერტაციო თემა: განათლების სისტემის დაფინანსების 
მექანიზმის სრულყოფის მიმართულებები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.მალაშხია  
  
56. აზერ დილანჩიევი – სადისერტაციო თემა: ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების 
რეგიონული განვითარების შედარებითი ანალიზი (საქართველოს და აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.მალაშხია  
  
57. ნატო გეგენავა – სადისერტაციო თემა: ბიზნესის გლობალიზაცია და საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.   შ.ვეშაპიძე                                             
  
58. ედუარდ კავთიძე – სადისერტაციო თემა: შრომითი სტიმულები საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  შ.ვეშაპიძე  
  
59. ლევან ტატიშვილი –  სადისერტაციო თემა: ინვესტიციები უძრავ ქონებაში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა. სიჭინავა  
  
60. გიორგი როდონაია – სადისერტაციო თემა: ინვესტიციური რისკების მენეჯმენტი  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.სიჭინავა                       
  
61. დოდო ხომასურიძე – სადისერტაციო თემა: საინვესტიციო ბანკების საკრედიტო 
რისკების ანალიზი და შეფასება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.სიჭინავა                                
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62. გრიგოლ ლომიძე – სადისერტაციო თემა: ბანკის საინვესტიციო პოლიტიკის 
სრულყოფის საკითხები ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის პირობებში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა.ინგოროყვა  
   
63. გიორგი ნადარეიშვილი – სადისერტაციო თემა: საშემოსავლო და მოგების გადასახადის 
სრულყოფის მექანიზმები და პერსპექტივები საქართველოში 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. გ.გამსახურდია  
  
64. ქეთევან იოსელიანი – სადისერტაციო თემა: ელექტრონული კომერციის განვითარების 
პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  გ.ჯოლია  
  
65. ვახტანგ ბაციკაძე– სადისერტაციო თემა: მეცნიერულ-ტექნოლოგიური განვითარება 
ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნებში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ლ.ქოქიაური     
                                                                                     
სადოქტორო პროგრამა: ისტორია, პოლიტიკური და სოციალური მეცნიერებანი   
66. პაატა ცინცაძე – სადისერტაციო თემა: ტერიტორიული მთლიანობისა და 
თვითგამორკვე-ვის პრობლემა ურთიერთდამოკიდებულ მსოფლიოში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.კვესელავა  
  
67. ჯამბულ ნაჭყებია – სადისერტაციო თემა: საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლიანი 
გზა (პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, განათლება, მეცნიერება)  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  ი.კვესელავა  
  
68. ნინო კუპრაშვილი – სადისერტაციო თემა: საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები 
თანამედროვე ეტაპზე (კულტურა, მეცნიერება, განათლება)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ი.კვესელავა  
  
69. ნოდარ ხორბალაძე – სადისერტაციო თემა: სამხედრო კონფლიქტები კავკასიაში და 
ევროპა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.კვესელავა  
  
70. ნინო წერეთელი – სადისერტაციო თემა: პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა და 
საქართველო  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  ი.კვესელავა  
  
71. თამარ ტალახაძე – სადისერტაციო თემა: უნივერსალური და ლოკალური კულტურული 
ტრადიციები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ხაზარაძე  
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72. მარინა იზორია –  სადისერტაციო თემა: საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და 
დიპლომატია თანამედროვე ეტაპზე  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.კვესელავა  
  
73. მამუკა ქაფიანიძე – სადისერტაციო თემა: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
საბრძოლო იარაღის კოლექციის ატრიბუცია და ექსპერტიზა  
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ.  გ.ინანიშვილი  
  
74. ირაკლი ჯაფარიძე – სადისერტაციო თემა: ბრინჯაოს წარმოება საქართველოში, ძეგლთა 
ლოკალიზაცია, შეფასების კრიტერიუმები, ექსპერტიზა (ძვ. წ. III-I ათასწლეულებში)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.ინანიშვილი  
  
75. ანა ნადარეიშვილი – სადისერტაციო თემა: სახელმწიფო, როგორც მართვის ობიექტი 
საქართველოში XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.   შ.დოღონაძე  
  
76. გიორგი ვაშაძე – სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოებრივი წყობილების ფორმირება 
თანამედროვე საქართველოში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  შ.დოღონაძე  
  
77. ეკა რუსიეშვილი – სადისერტაციო თემა: საქართველოს პოლიტიკური და 
კულტურული ურთიერთობანი დასავლეთის ქვეყნებთან (1991-2010 წწ)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.გრიგოლია  
  
78. ნატო ბუქსიანიძე – სადისერტაციო თემა: საქართველო - ევროკავშირისა და ნატოს 
საგარეო პოლიტიკური და ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.გრიგოლია  
  
79. ლევან აროშიძე – სადისერტაციო თემა: ესპანეთში რეგიონალური პრობლემების 
გადაჭრა, როგორც მაგალითი საქართველოსთვის  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ბერაძე  
  
80. რუსუდან სტრელკოვა –  სადისერტაციო თემა: რეკლამა როგორც სოციალური 
ფენომენი  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ს.ლომინაძე  
   
81. ნათია მაისურაძე – სადისერტაციო თემა: ქართული რუსულენოვანი პრესა და 
თანამედროვე ბეჭდვითი სიტყვის პრობლემები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ბ.იმნაძე  
  
82. ირაკლი მიქავა –  სადისერტაციო თემა: XX საუკუნის ექსისტენციალური კრიზისი და 
ახალი დროის ჰუმანისტური ეთიკა  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ.ჭიაურელი  
  
83. ნინო ჩუხრუკიძე – სადისერტაციო თემა: საქართველო XVIII საუკუნის I მეოთხედის 
საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  მ.პაპაშვილი  
  
84. გიზო თორდია – სადისერტაციო თემა: პოლიტიკური ლიდერობის პრობლემა 
საქართველოში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ.შუბითიძე  
  
85. ლევან გახოკიძე – სადისერტაციო თემა: ევროპეიზაცია და ქართული პოლიტიკური 
აზრი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ.შუბითიძე  
  
86. ემზარ ხვიჩია – სადისერტაციო თემა: “ინფორმაციული ცივილიზაცია” 
გლობალიზებულ სამყაროში და საქართველო  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.ხეცურიანი  
   
87. ნინო ჭაჭია–ბჟალავა – სადისერტაციო თემა: საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) 
სოციოლოგიური საფუძვლები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ტ. რეხვიაშვილი  
  
88. ვლადიმერ ციმაკურიძე – სადისერტაციო თემა: PR და კულტურა  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. რ.გაფრინდაშვილი  
  
89. მერაბ ტაბატაძე – სადისერტაციო თემა: პროგნოზირების მეთოდების დამუშავება 
სახელმწიფო მართვის ამოცანებისათვის  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. გ.ბაღათურია  
  
90. მარი ბანძელაძე – სადისერტაციო თემა: სოციალური განწყობის ობიექტური და 
სუბიექტური ფაქტორები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ტ.რეხვიაშვილი  
  
91. თამარ თევდორაშვილი – სადისერტაციო თემა: თანამედროვე ქართული 
პუბლიცისტიკის ენა და სტილი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილი  
  
92. თინათინ ზაქარაშვილი – სადისერტაციო თემა: “ახალი ამბების” ჟურნალისტიკა 
(თანამედროვე ქართული პრესის მიხედვით)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ტაბიძე  
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93. ნინო ჩიქობავა – სადისერტაციო თემა: გეოპოლიტიკური ცნობიერება, როგორც 
სახელმწიფოებრივი აზროვნების საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ო.ქოჩორაძე  
  
94. კახაბერ შურღაია – სადისერტაციო თემა: კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ლაზიკის 
ეპარქია VI-XI საუკენეებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.ჯაფარიძე  
  
95. გიორგი ალადაშვილი – სადისერტაციო თემა: საქართველოს გეოპოლიტიკური 
ინტერესები და თანამედროვე პოლიტიკური პროცესი  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ო.ქოჩორაძე  
  
96. ზვიად მელქაძე – სადისერტაციო თემა: სახელმწიფო მართვის ოპტიმალური სისტემის 
დამუშავება ახალგაზრდა დემოკრატიის მქონე ქვეყნებისათვის  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. გ.ბაღათურია                              
  
97. ირაკლი გოქსაძე –  სადისერტაციო თემა: საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის 
ჩამოყალიბების კვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.ჯაფარიძე  
   
98. ლაშა ცქიტიშვილი –  სადისერტაციო თემა: საქართველოს სახელმწიფო სამსახურის 
სისტემა (პრობლემები და პერსპექტივა)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.თოდუა  
  
99. ნინო ძიგუა – სადისერტაციო თემა: დიდი „აბრეშუმის გზის” პროექტის 
გეოპოლიტიკური ასპექტები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. შ.დოღონაძე  
  
100. გიორგი გოლეთიანი – სადისერტაციო თემა: პოლიტიკური რისკები საქართველოს 
საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  შ.დოღონაძე  
   
101. მარგალიტა ჩემია – სადისერტაციო თემა: საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული 
XII-XIV სს. ირანული კერამიკის ატრიბუცია (სელჯუკური და ადრეილხანური პერიოდი) 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.ინანიშვილი  
  
102. ნანა რეზესიძე – სადისერტაციო თემა: დმანისის სავაჭრო–ეკონომიკური 
ურიერთობები გვიან შუასაუკუნეებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.ინანიშვილი  
  
103. სოფიო ჩიტორელიძე – სადისერტაციო თემა: XVIII-XIX სს. რუსული მხატვრული 
კერამიკული ნაწარმი (სტილისტურ-ტექნოლოგიური ატრიბუცია)  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.ინანიშვილი  
  
104. სალომე ჩანტლაძე – სადისერტაციო თემა: ახალი ტიპის სამუზეუმო გაერთიანების 
თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
მაგალითზე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ხაზარაძე  
  
105. ვახტანგ ცინცაძე – სადისერტაციო თემა: ქართული მართლმადიდებლური 
სალიტურგიო ჭურჭელი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ნ.ხაზარაძე  
  
106. კლარა ქარაია – სადისერტაციო თემა: სახვითი ხელოვნების გამოფენების 
ინტერპრეტაცია აშშ-ს მუზეუმებში (როგორც მაგალითი საქართველოსათვის) 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ. ხაზარაძე  
  
107. ზიზი თორთლაძე – სადისერტაციო თემა: რომაული კულტურა და ქართლის სამეფო 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ხაზარაძე  
  
108. გიორგი გოგოჭური – სადისერტაციო თემა: არაგვის აუზის მატერიალური კულტურა 
ძვ.წ.აღ-ით II ათასწლეულში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ნ.ხაზარაძე  
  
109. გიორგი ჯიშკარიანი – სადისერტაციო თემა: PR-ის როლი ბიზნესის კულტურის 
ფორმირებაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ.ჭიაურელი 
  
110. ლილი ბიბილაშვილი – სადისერტაციო თემა: PR–ის როლი ორგანიზაციაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ.ჭიაურელი  
  
111. დარიკო ხვედელიძე – სადისერტაციო თემა: PR -განათლების სისტემაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ.ჭიაურელი  
    
112. მაია საათაშვილი – სადისერტაციო თემა: ქართული ქრისტიანული კულტურა – 
ეროვნული თვითმყოფობის დამცველი ფენომენი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.ხასაია  
  
113. თამაზ ფირცხალაიშვილი – სადისერტაციო თემა: სამხედრო კონფლიქტების 
პოლიტიკური ასპექტები სამხრეთ კავკასიაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.კვესელავა  
  
114. ეკატერინე ვეფხვაძე –სადისერტაციო თემა: გლობალიზაცია და ქართული კულტურა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.კვესელავა  
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115. ონისე ბოჭორიშვილი – სადისერტაციო თემა: ქართული ინტელექტუალური 
საზოგადოების როლი აფხაზური კულტურის განვითარებისა და თვითმყოფადობის 
შენარჩუნებაში (1921-1990 წწ)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.კვესელავა  
  
116. ეთერ შამანაძე – სადისერტაციო თემა: ეროვნული უშიშროების პრობლემები 
თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში                                                                                          
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.გრიგოლია           
  
117. ელისო ლომინაძე – სადისერტაციო თემა: მასმედია და დიპლომატია  
ხელნძღვანელი: სრ.პროფ. ს.სიგუა  
  
118. ხათუნა გელხვოძე – სადისერტაციო თემა: ინტერკულტურული კომუნიკაცია და 
ქართული ხასიათის თავისებურებები სხვა კულტურებთან მიმართებაში 
ხელნძღვანელი: სრ.პროფ. ს.სიგუა  
  
119.თეა ხაჩიძე – სადისერტაციო თემა: კონფლიქტური სიტუაციების მართვა 
ხელნძღვანელი: სრ.პროფ. ს.სიგუა  
  
120. თამარ ფრანგიშვილი – სადისერტაციო თემა: რელიგიური ფაქტორები საერთაშორისო 
ურთიერთობებში   
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.პაპაშვილი    
 
121. ნანა ფიფია – სადისერტაციო თემა: ჰუმანური განათლების მნიშვნელობა 
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  მ.პაპაშვილი  
  
122. ლევან ჭეჭელაშვილი – სადისერტაციო თემა: საინფორმაციო რევოლუცია და 
თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.პაპაშვილი  
   
123. ზვიად გადელია – სადისერტაციო თემა: კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ლაზიკის 
ეპარქია IV–VI სს 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ა.ჯაფარიძე  
  
124. პაატა ბუხნიკაშვილი – სადისერტაციო თემა: საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის 
საკითხი I-VI სს 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.ჯაფარიძე  
   
125. ლაშა ცაიშვილი – სადისერტაციო თემა: ვაჟა-ფშაველას ქმნილებათა ენა – 
ბუნებისმეტყველების ღვთისმეტყველება  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.ჯაფარიძე  
  
126. თეიმურაზ გაწერელია - სადისერტაციო თემა: უმუშევრობის მიზეზები და 
გამოვლენის თავისებურებები საქართველოში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.ოთინაშვილი 
  
სადოქტორო პროგრამა: ფილოლოგია  
127. ეკატერინე შაკიაშვილი – სადისერტაციო თემა: გიორგი ლეონიძის ენობრივი სამყარო 
(“ნატვრის ხის” მიხედვით), როგორც მხატვრული ფუნქციური სტილის ნაირსახეობა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.ჯაგოდნიშვილი  
   
128. ეკა მშვენიერაძე – სადისერტაციო თემა: ქართული სამეტყველო სტერეოტიპები და 
მათი ეკვივალენტები რუსულ ენაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ბ.იმნაძე  
  
129. ეკატერინე სილაგაძე - სადისერტაციო თემა: ქართული ავანტურული ზღაპარი და 
რომანი (ნაცარქექიადან კვაჭი კვაჭანტირაძემდე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ივ.ჯაგოდნიშვილი  
   
130. მარიამ ქათამაძე – სადისერტაციო თემა: “მეტყველების” ლექსიკურ-სემანტიკური 
ველი თანამედროვე ინგლისურ ენაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.ჩხეიძე  
  
131. კახაბერ ჩინჩალაძე – სადისერტაციო თემა: კონტრასტის გამოხატვის ლექსიკურ-
სემანტიკური საშუალებები ანდაზებში (თანამედროვე ინგლისური და ქართული ენების 
მასალაზე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.ჩხეიძე  
  
132. ნინო ლომსაძე – სადისერტაციო თემა: “მსგავსება-განსხვავება” დაპირისპირებულთა 
ერთიანობის კონტექსტში (თანამედროვე ინგლისური ენის მასალაზე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.ჩხეიძე  
  
133. თამარ პეტრიაშვილი – სადისერტაციო თემა: “ხედვის” ფრეიმის შეპირისპირებითი 
კვლევა თანამედროვე ინგლისურ და ქართულ ენებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. მ.ჩხეიძე  
  
134. სოფო ჭელიძე – სადისერტაციო თემა: შეცდომის ლინგვო-დიდაქტიკური პარადიგმა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  რ.თაბუკაშვილი  
   
135. ნანა სახოკია – სადისერტაციო თემა: რუსული ორთოგრაფიის ლინგვისტიკური 
საფუძვლები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ბ.იმნაძე  
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136. ირინა კვესელავა – სადისერტაციო თემა: მულტიმედიური სახელმძღვანელოების 
შედგენის მეთოდიკა ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლებლისათვის (ინგლისური ენის 
მასალაზე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.გოცირიძე  
   
137. გიორგი იაკობაშვილი – სადისერტაციო თემა: ქართული პედაგოგიური 
ჟურნალისტიკის ტრადიციები და პერსპექტივები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ჯაგოდნიშვილი         
  
138. ნიკოლოზ ბრეგვაძე – სადისერტაციო თემა: სინამდვილის ასახვის ზოგიერთი ასპექტი 
ჟურნალისტურ ტექსტში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ. ჯაგოდნიშვილი  
  
139. ლელა ვერბი – სადისერტაციო თემა: ფრაზეოლოგიზმი ბიზნესრიტორიკაში 
(თანამედროვე ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ჯაგოდნიშვილი  
  
140. თამარ კიკვაძე –  სადისერტაციო თემა: არგუმენტაცია ბიზნესრიტორიკაში 
(თანამედროვე ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ჯაგოდნიშვილი  
  
141. მანანა ივანისელი – სადისერტაციო თემა: “მოძრაობის” აღმნიშვნელ ზმნათა 
ლექსიკურ-სემანტიკური ჯგუფის სტრუქტურირების პრობლემა (თანამედროვე 
ინგლისური ენის მასალაზე)  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. თ.სინჯიაშვილი  
  
142. ნინო ბოჭორიშვილი – სადისერტაციო თემა: ტექნიკური ტექსტის ადეკვატური აღქმა 
კომპიუტერული სასწავლო პროგრამების საშუალებით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.გოცირიძე  
  
143. თეა მამარდაშვილი – სადისერტაციო თემა: ქართული ლიტერატურული ზღაპარი 
მსოფლიო ლიტერატურული აზროვნების კონტექსტში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ივ.ჯაგოდნიშვილი  
  
144. ასმათ ევსაია – სადისერტაციო თემა: თანამედროვე ქართული ენის დიალოგური 
მეტყველების სინტაქსი და რუსულ ენაზე მისი თარგმანის სტილისტური ასპექტები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ბ.იმნაძე  
  
145. ელენე ხირსელი – სადისერტაციო თემა:  ინტერტექტუალობის ვერბალიზაცია 
ქართულ რუსულენოვან მედიის ენაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ბ.იმნაძე                    
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146. ნინო ნიორაძე – სადისერტაციო თემა:  ახალგაზრდული ჟარგონი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  თ.ჯაგოდნიშვილი                 
  
147. სოსო გიქოშვილი – სადისერტაციო თემა: გიორგი შატბერაშვილის ცხოვრება და 
შემოქმედება  
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ.  ს.სიგუა                                 
  
148. მარინე ქლიბაძე – სადისერტაციო თემა: სამეტყველო ურთიერთობათა კულტურა 
ინტერპერსონალურ კომუნიკაციასი  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ. გოცირიძე  
  
149. ირინა ბოჭორიშვილი – სადისერტაციო თემა: ტერმინოსისტემის სწავლების 
სტრატეგიები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.თაბუკაშვილი  
  
150. ლალი ბერიძე – სადისერტაციო თემა: მოდალური ზმნების სწავლების ლინგვო-
დიდაქტიკური თავისებურებები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.თაბუკაშვილი  
  
151. ცოტნე შამუგია –  სადისერტაციო თემა: ქვეყანათმცოდნეობის კულტუროლოგიური 
როლი უცხო ენების სწავლებისას 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.თაბუკაშვილი  
  
152.  მზია მალაციძე – სადისერტაციო თემა:“ ვარაუდის სტილი” მაქს ფრიშის ნარატივში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  რ.თაბუკაშვილი                                          
 
153. ალექსი ავალიანი – სადისერტაციო თემა: ახალი ლექსიკური ერთეულების წარმოების 
ტენდენციები თანამედროვე ინგლისურ ენაში და ლიტერატურული ნორმები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.სიხარულიძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: სამართალმცოდნეობა   
154. ნინო ხოლუაშვილი – სადისერტაციო თემა: უფლებამონაცვლეობის პრობლემა 
საწარმოთა რეორგანიზაციისას  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ქ.ქოქრაშვილი  
  
155. ალექსი ჩიკვაიძე – სადისერტაციო თემა: სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტების 
სამართლებრივი რეგულირება.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ქ.ქოქრაშვილი  
  
156. პაატა კოპალეიშვილი – სადისერტაციო თემა: საერთაშორისო კერძო სამართლებრივი 
საზღვაო დავების იურისდიქცია და აღსრულების პრობლემები.  
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ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.გაბისონია  
  
157. ოთარ ტატალაშვილი – სადისერტაციო თემა: იურიდიული პირი, როგორც 
საინვესტიციო ურთიერთობის სუბიექტი საერთაშორისო კერძო სამართალში.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.გაბისონია  
  
158. ზურა ლომსაძე  – სადისერტაციო თემა: საწარმოს ლიკვიდაციის საფუძვლები, მისი 
რეგულირების პრობლემატიკა.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ქ.ქოქრაშვილი                            
   
159. ნიკოლოზ ფიფია – სადისერტაციო თემა: საარჩევნო სუბიექტები და პოლიტიკური 
სოციალიზაციის პროცესის რეგულირება.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.რუხაძე  
    
160. ქეთევან მესხიშვილი – სადისერტაციო თემა: მაგისტრანტი მოსამართლეები ქართულ 
კანონმდებლობაში, მაგისტრანტი მოსამართლის განსჯადი სამოქალაქო საქმეების 
მატერიალურ  და პროცესუალურ-სამართლებრივი ანალიზი  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ვ.ხრუსტალი     
  
161. თამარ წერეთელი – სადისერტაციო თემა: სასამართლო მტკიცება და მტკიცებულებები 
სამოქალაქო პროცესში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ვ.ხრუსტალი                  
  
162. გივი აბაშიძე – სადისერტაციო თემა: პროკურორი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე  
ხელმძღვანელი:სრ. პროფ. ნ. გაბრიჩიძე  
   
163. სოფიო თოდუა – სადისერტაციო თემა: მექრთამეობა საჯარო და კერძო სექტორში  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ნ.თოდუა  
   
164. ქეთევან გოგუა – სადისერტაციო თემა -  ხელშეკრულებიდან გასვლა (შედარებითი 
სამართლებრივი დახასიათება)  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.ძლიერიშვილი  
  
165. ლელა გოგოლაძე – სადისერტაციო თემა: საგადასახადო პასუხისმგებლობა 
იურიდიული პასუხისმგებლობის სისტემაში  
 ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.როგავა  
   
166. ლევან მოსახლიშვილი – სადისერტაციო თემა: ინფორმაციის თავისუფლება და 
საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.როგავა                                                        
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167. ნუნუ კვანტალიანი – სადისერტაციო თემა: სარჩელისაგან მოპასუხის თავდაცვის 
საშუალებები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ზ.ძლიერიშვილი  
  
168. გიორგი კულდონაშვილი – სადისერტაციო თემა: რუსეთ-საქართველოს ომის 
სამართლებრივი და სამხედრო ასპექტები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ჯ.გახოკიძე  
   
169. ქეთევან ბერეკაშვილი – სადისერტაციო თემა: ადმინისტრაციული ხელშეკრულება  
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ.  ჯ.გახოკიძე  
  
170. ეკატერინე ოყროშიძე –  სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოს ცნობის პრობლემები 
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში(კოსოვოსა და აფხაზეთის მაგალითზე) 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ჯ.გახოკიძე                      
   
   
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების  ფაკულტეტი 
 

სადოქტორო პროგრამა: ინფორმაციული ტექნოლოგიები  
1. ლეილა კენჭოშვილი – სადისერტაციო თემა: მონაცემთა ბაზების მოთხოვნათა 
ოპტიმიზცია ევოლუციური ალგორითმების გამოყენებით. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ბ.მეფარიშვილი  
  
2. მაკა ცერცვაძე - სადისერტაციო თემა: ნანოტექნოლოგიური სისტემების იმიტაციური 
მოდელირება და დიზაინი ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენებით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  ბ.მეფარიშვილი  
  
3. ნინო ცომაია - სადისერტაციო თემა: საქართველოში ბიზნესის ინფორმაციული 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემების კვლევა  
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ. ო.შონია  
  
4. ზებურ ბერიძე - სადისერტაციო თემა: ელექტრონული ხელისუფლება და მისი 
ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.შონია  
  
5. ზურაბ ჭაია - სადისერტაციო თემა: ინფორმაციის დაცვის სისტემების და პროცესების 
მოდელირება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.შონია                                
  
6. თინათინ გვენცაძე - სადისერტაციო თემა: ინტერნეტში უნიფიცირებული ინფორმაციის 
ძებნის ხელშემწყობი მეთოდებისა და საშუალებების დამუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.ჩაჩანიძე   
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7. მალხაზ სულაშვილი - სადისერტაციო თემა: სამეცნიერო კვლევების ხელშემწყობი 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროექტირების ავტომატიზირებული სისტემა.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.ჩაჩანიძე  
  
8. ნინო ნასყიდაშვილი -  სადისერტაციო თემა: პროექტების მართვა სასწავლო პროცესების 
სრულყოფის სფეროში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ლომინაძე  
  
9. ია გიაშვილი - სადისერტაციო თემა: პროდუქციის პარტიებად წარმოებისას 
დანახარჯების მინიმიზაციის მოდელების და გამოთვლითი სისტემების დამუშავება 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.ნ. ლომინაძე  
  
10. შორენა ოკუჯავა - სადისერტაციო თემა: საწარმოო პროცესების მართვა პროდუქციის 
ხარისხის, წარმოების და შენახვის ხარჯების კრიტერიუმების გათვალისწინებით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ლომინაძე  
  
11.  გიორგი ხატიაშვილი - სადისერტაციო თემა: ოპტიმიზაციის მოდელების საბანკო 
სისტემებში 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.ლომინაძე  
  
12. ლია ყიფიანი - სადისერტაციო თემა: ფინანსური ბაზრის დისკრეტული მოდელის 
შექმნა  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. თ.კაიშაური  
  
13. ნატა დავითაია - სადისერტაციო თემა: თანამედროვე საწარმოს გაკოტრების რისკის 
ხარისხის შეფასების სტატისტიკური მოდელები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.კაიშაური  
  
14. კობა ბაკურია - სადისერტაციო თემა: უმაღლეს სასწავლებელში სასწავლო პროცესის 
ინფორმაციული მხარდაჭერის ავტომატიზირებული სისტემა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.გოგიჩაიშვილი  
  
15. ირაკლი ბულია - სადისერტაციო თემა: Web-აპლიკაციის დაპროექტება და რეალიზაცია 
ელექტრონული ბიზნესის მართვაში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.სურგულაძე  
  
16. გიორგი თევდორაშვილი - სადისერტაციო თემა: კორპორაციული მენეჯმენტის 
სისტემების მოდელირება, დაპროექტება და რეალიზაცია uml/2-ტექნოლოგიით net 
პლათფორმაზე  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.სურგულაძე      
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17. იზა ოქროპირიძე - სადისერტაციო თემა: ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
ინტერდისციპლინარული პროექტების მართვის და შეფასების ჯგუფური მეთოდები და 
მოდელები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.სურგულაძე   
    
18. ნატალია ჯორბენაძე - სადისერტაციო თემა: კორპორაციული სისტემების ბიზნეს-
პროცესების იმიტაციური ბოდელირება და კვლევა BPEL/XML ინსტრუმენტებით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.სურგულაძე  
  
19. ვერიკო გუდავა - სადისერტაციო თემა: მარკეტინგის მენეჯმენტის პროცესების 
იმიტაციური მოდელირება და კვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.სურგულაძე  
 
20. სოფიკო გოგოლაძე - სადისერტაციო თემა: მომატებული კონკურენციისა და ფინანსური 
კრიზისის პირობებში ბანკის საქმიანობის შეფასების მოდელის შემუშავება.  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ა.კობიაშვილი 
  
21. ლევან ცაგარეიშვილი - სადისერტაციო თემა: სარეკლამო კომპანიის შეფასებისა და 
ეფექტურობის ამაღლების მეთოდებისა და მოდელების შემუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ლომინაძე               
  
22. ბექა ურუშაძე - სადისერტაციო თემა: ელექტრონული სწავლების სისტემები ქართულ 
საგანმანათლებლო სივრცეში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ლომინაძე    
  
სადოქტორო პროგრამა: კომპიუტერული ინჟინერია  
23. მიხეილ რამაზაშვილი - სადისერტაციო თემა: ციფრული არხების საიმედოობის 
უზრუნველყოფა ფორმალური ნეირონის  მოდელზე დაყრდნობით  
ხელმძღვანელები: სრ.პროფ. ა. ფრანგიშვილი, სრ.პროფ. ო. ნამიჩეიშვილი          
   
24. მიხეილ ჭინჭარაული -  სადისერტაციო თემა: შემთხვევითი მოდელირება პროგრამული 
უზრუნველყოფის საიმედოობაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ნამიჩეიშვილი                                          
  
25. მარიამ სულაბერიძე - სადისერტაციო თემა: ორგანიზაციული სისტემების ანალიზისა 
და მართვის ინფორმაციული მოდელები.  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა. ფრანგიშვილი  
  
26. ირინე მილნიკოვა - სადისერტაციო თემა: სასწავლო პროცესებში ხარისხის კონტროლის 
სტატისტიკური მოდელების შემუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.ფრანგიშვილი                                            
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27. სულხან ზუმბურიძე -სადისერტაციო თემა: რისკების მართვა რთულ სისტემებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.ფრანგიშვილი  
  
28. ნინო მუშკუდიანი - სადისერტაციო თემა: ტექნოლოგიური მოწყობილობების 
ტექნიკური მომსახურების რაციონალური სტრატეგიის შერჩევის საკითხები.  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ი.მიქაძე  
  
29. გიორგი კობახიძე - სადისერტაციო თემა: ტრაფიკის პულსაციის რეგულირების 
ეფექტური მეთოდების შემუშავება კომპიუტერულ ქსელებში ცვალებადი ინტენსიობის 
საინფორმაციო ნაკადების მოძრაობისას  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ნატროშვილი                                                
  
30. ნინო ნატროშვილი - სადისერტაციო თემა: კორპორაციულ ქსელებში გადატვირთული 
რეჟიმების არსებობისას ჭარბი ტრაფიკის რეგულირების ეფექტური მეთოდები 
სატრანზიტო კომუტატორებში ბუფერული მეხსიერების დინამიური გადაწყობით. 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ნატროშვილი                                                     
 
31. დავით ჩიქოვანი - სადისერტაციო თემა: ცოდნის ბაზის წესებს შორის კომფლიქტების 
გადაწყვეტის მეთოდების შემუშავება ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მაგალითზე 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.სამხარაძე                                                             
  
32. ლევან ჯიქიძე - სადისერტაციო თემა: ბირჟის ორგანიზაციული, ინფორმაციული 
საფინანსო და ქსელური რეალიზაციის ეფექტური მოდელების დამუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. გასიტაშვილი                                                        
  
33. მარინე ალიხანაშვილი - სადისერტაციო თემა: სამგანზომილებიანი კომპიუტერული 
ვიზუალიზაციის მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული ასპექტები  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ. გასიტაშვილი                                                            
  
34. გიორგი მაისურაძე - სადისერტაციო თემა: სამხედრო პროცესების ეფექტური 
დაგეგმვასა და მართვაში გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი კომპიუტერული 
მოდელის დამუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. გასიტაშვილი  
                                     
35. მიხეილ მაჭარაძე - სადისერტაციო თემა: რეგიონის მდგრადი განვითარების მოდელი 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. გასიტაშვილი                                    
  
36. ნათია ფირყულაშვილი - სადისერტაციო თემა: კორპორაციული კომპიუტერული 
ქსელის არქიტექტურის დამუშავება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. კ. კამკამიძე                                                             
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37. გიორგი კირცხალია - სადისერტაციო თემა: მიკროპროცესორული რეგულატორები 
ენერგოსისიტემის პარამეტრების მართვაში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. კ. კამკამიძე  
  
38.მიხეილ დვალიშვილი - სადისერტაციო თემა: ინფორმაციის დაცვის სისტემები 
კორპორატიულ კომპუტერულ ქსელებში 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. კ. კამკამიძე                                                               
  
39.ვახტანგ როდონაია - სადისერტაციო თემა: კომპიუტერული დაგეგმარების და 
მოდელირების სისტემებში სივრცითი მოძრაობის მოდელირებისათვის  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა. მილნიკოვი  
  
40. თამარ ტალიკაძე - სადისერტაციო თემა: მონიტორინგისა და მონაცემთა 
ვიზუალიზაციის განაწილებული სისტემის ოპერატორის ინტერფეისის დამუშავება და 
კვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ლ.იმნაიშვილი  
  
41. მარინე ბერიშვილი - სადისერტაციო თემა: სპეციალიზებული ანალიტიკური ბაზები 
მედიცინაში  
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. მ. თუშიშვილი  
  
42. ნინო ნოზაძე - სადისერტაციო თემა: მაღლივნიშნულიანი გეგმილების მეთოდი და მისი 
კომპიუტერული მხარდაჭერა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ . ა. შავგულიძე     
  
სადოქტორო პროგრამა: მართვა ტექნიკურ სისტემებში   
43. დალი ფანჯაკიძე - სადისერტაციო თემა: რთული სისტემების მოდელირება და 
სინერგეტიკა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ. სესაძე                                                
  
44. დიანა ლაჭყეპიანი - სადისერტაციო თემა: ეკონომიკური სისტემების ანალიზი 
სინერგეტიკის მეთოდის გამოყენებით  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ვ. სესაძე  
  
45. ნანა კურკუმული - სადისერტაციო თემა: საქართველოს ელექტროენერგეტიკული 
სისტემების მათემატიკური მოდელირება და ოპტიმიზაცია  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ. ჯიბლაძე, ასოც.პროფ. ლ.გაჩეჩილაძე  
  
46. ნინო საყვარელიძე - სადისერტაციო თემა: ინდივიდისა და ჯგუფის ქცევის დინამიკის 
მათემატიკური მოდელირება სხვადასხვა ინფორმაციული გამღიზიანებლების მიმართ  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ობგაიძე                                                             
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47. თამარ ილურიძე - სადისერტაციო თემა: რთულ სისტემებში ექსტრემალური 
მოვლენების განაწილების დიმანიკური მართვა  
ხელმძღვანელი:სრ. პროფ. თ.მაჭარაშვილი           
  
48. მარიკა მოდებაძე - სადისერტაციო თემა: მსხვილ სისხლძარღვებში სისხლის 
დინამიკის მათემატიკური მოდელირება და მართვა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. თ.ობგაიძე                                         
    
პროგრამა: ხელოვნური ინტელექტი   
49. დავით რეხვიაშვილი - სადისერტაციო თემა: გადანაწილების მიღების პროცესები 
ამომცნობ სისტემებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ვერულავა  
   
50. ნინო თოფურია - სადისერტაციო თემა: პიროვნების იდენტიფიკაცია ბიომეტრულ 
ველში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ვერულავა  
  
51. გიორგი მამათელაშვილი - სადისერტაციო თემა: ნეირონული ქსელის სწავლება 
ამომცნობი სისტემებისათვის  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ვერულავა  
  
52. გულნარა ფანჯარაძე - სადისერტაციო თემა: ინტელექტუალური ექსპერტული 
სისტემების აგება  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო. ვერულავა                                            
   
სადოქტორო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია 
53. ივანე მძელური - სადისერტაციო თემა: ფარმაკოკინეტიკის და ფარმაკოდინამიკის 
მულტიკომპარტმენტული მოდელები 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ი.გოცირიძე  
   
54. ნიკოლოზ ინვია - სადისერტაციო თემა: გეომაგნიტური ქარიშხლებით გამოწვეული 
მეტეოპაფიის კორექციის მართვის სისტემა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ო.ხომერიკი  
  
55. გიორგი მჭედლიშვილი -  სადისერტაციო თემა: ფსიქოემოციონალური დატვირთვის 
სკრინინგის ადაპტური სისტემა 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ.  ა.ფაღავა                                                                     
  
56. გიორგი გიგილაშვილი - სადისერტაციო თემა: არაჰემოპოეზური ღეროვანი უჯრედების 
რეგენერაციული ეფექტის მათემატიკური მოდელირება 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ზ.ღურწკაია  
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სადოქტორო პროგრამა: საზომი ინფორმაციის მიღების ორგანიზაცია, დაგეგმვა, 
დამუშავება და გამოყენება  
57. ეკატერინე ბოჭორიძე - სადისერტაციო თემა: სიმპლექსზე გეგმების მახასიათებლების 
კვლევა კომპონენტების გაზომვათა განუსაზღვრელობის პირობებში  
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ. ი.ზედგინიძე  
  
58. ეკატერინე გვარამია - სადისერტაციო თემა: მეორე და მესამე რიგის თვისებების კვლევა 
ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ნ.ბერაია  
  
59. ლალი ტოკაძე - სადისერტაციო თემა: ვეივლეტ და სხვა  გამოსახულებათა შეკუმშვის 
მეთოდების კვლევა და  გამოყენება სამედიცინო ამოცანების   გადაწყვეტისას    
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ. ი.ჩხეიძე  
  
სადოქტორო პროგრამა: მყარი სხეულების ფიზიკა  
60. მიხეილ ჩიხრაძე - სადისერტაციო თემა: დარტყმითი ტალღების თანხლებით ტიტან–
ალუმინ–ნიკელის სისტემაში  თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით 
მიღებული ინტერმეტალიდების კვლევა   
ხელმძღვანელი:  ასოც.პროფ. ზ.გოგუა                                                     
  
61. გიორგი კანტიძე - სადისერტაციო თემა: სამ და ორგანზომილებიანი კონდენსირებული 
სისტემების ფიზიკური თვისებების გამოკვლევა მინარევული ცენტრის ერთიან მოდელზე 
და ატომთა გადაადგილების ახალ კონცეფციაზე დაყრდნობით  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ზ.გოგუა                
  
62. შორენა ხიზანიშვილი - სადისერტაციო თემა: ერთიან ტექნოლოგიურ ციკლში GaAs 
სტრუქტურის მიღების პროცესის დამუშავება  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ი.კალანდაძე                                     
  
63.მარგალიტა დარჩიაშვილი - სადისერტაციო თემა: კობალტითა და ნიკელით 
ლეგირებული b-რომბოედრული ბორის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.დარსაველიძე  
  
64. გიორგი არჩუაძე - სადისერტაციო თემა: გერმანიუმ–სილიციუმის მიკროკრისტალური 
ელექტრო–ფიზიკური და ფიზიკურ–მექანიკური თვისებები  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  გ.დარსაველიძე  
  
65. ეთერ კუნელაშვილი - სადისერტაციო თემა: კრიმინალისტიკური ამოცანების ა და 
ინფორმაციული პროცესების ალგორითმიზაცია, დოკუმენტების მანქანური დამუშავება 
და მათი სამართლებრივი რეგულირების კვლევა  
ხელმძღვანელი:ასოც პროფ.  გ.ჯანელიძე                                     
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66. გრიშა ტაბატაძე - სადისერტაციო თემა: რუპორული ანტენების მოდერნიზაციული 
თეორია, მათი ელექტროდინამიკური თვისებებისა და ელექტრომაგნიტური 
თავსებადობის კვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ.ქევანიშვილი                                               
  
67. დავით ხომასურიძე -  სადისერტაციო თემა:  A3 B5   ტიპის ნახევარგამტარული 
მასალების რადიაციული თვისებების შესწავლა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.ჩიქოვანი  
  
68. ირაკლი ტაბატაძე - სადისერტაციო თემა: ზოგიერთი იშვიათმიწა ელემენტის 
პნიქტიდებისა და სულფიდების ფირების მომზადების ტექნოლოგიის დამუშავება და 
ოპტიკური ელექტროფიზიკური თვისებების შესწავლა 
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ.ჯაბუა  
  
69. მაია ჟღენტი - სადისერტაციო თემა: პრაზეოდიუმის, გადოლინიუმის და ტერბიუმის 
ზოგიერთი სულფიდისა და ანთიმონიდის თხელი ფირების მიღება და ფიზიკური 
თვისებები  
ხელმძღვანელი:სრ.პროფ. ზ.ჯაბუა  
  
სადოქტორო პროგრამა: მყარსხეულოვანი ელექტრონიკა   
70. კონსტანტინე კობახიძე - სადისერტაციო თემა: მცირე სიმძლავრის მზის ენერგიის 
ნახევარგამტარული ფოტოელექტრონული გარდამქმნელების დამუშავება და მათი 
გამოყენება საქართველოში  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. რ.ჩიქოვანი                                                               
  
71. ივანე ბერაკჩიანი - სადისერტაციო თემა: ნახევარგამტარული ჰეტეროსრტუქტურების 
და მათ საფუძველზე შექმნილი სინათლის იმჟექციური წყაროებისა და ენერგიის 
ფოტოელექტრონული გარდამქმნელი ელემენტების კვლევა და დამუშავება  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. გ. გოდერძიშვილი  
   
სადოქტორო პროგრამა: ნანოტექნოლოგიები და ნანომასალები    
72. დავით ყანჩაველი - სადისერტაციო თემა: ერთგანზომილებიანი ნანომასალების მიღება 
და კვლევა  
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. დ. ჯიშიაშვილი  
  
სადოქტორო პროგრამა: გამოყენებითი მათემატიკა 
73. მაია მრევლიშვილი – სადისერტაციო თემა: თერმო–ელექტრომაგნიტური დრეკადობის 
თეორიის ძირითადი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. დ. ნატროშვილი     
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74. რუსუდან გოგიბერიძე – სადისერტაციო თემა: სასკოლო მათემატიკის პროგრამები და 
მათემატიკური განათლების ისტორიის საკითხები მე-19  საუკუნის საქართველოში  
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა. ლაშხი, ასოც.პროფ. ფ. ღურწკაია     
     
75. იოსებ მამუჩიშვილი – სადისერტაციო თემა: გადაგვარების ეფექტები ჰიპერბოლურ 
ამოცანებში ეილერ-დარბეს განზოგადოებული ამოცანებისათვის 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ.  ჯ.გვაზავა  
    
76. თამარ ქასრაშვილი – სადისერტაციო თემა: უმაღლეს მათემატიკაში წირთა და 
ზედაპირთა თეორიის სწავლების ზოგიერთი მეთოდური ასპექტი 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა. კირთაძე  
  
77. გიორგი ჭყოიძე – სადისერტაციო თემა: სტოქასტური მოდელირების ამოცანები 
ეკონომიკაში   
ხელმძღვანელი: სრ.პროფ.  რ.კაკუბავა  
  
78. ალექსანდრე მოსიძე – სადისერტაციო თემა: გეომეტრიული კონფიგურაციები აფინურ 
და პროექციულ სივრცეებში და მათი კომპიუტერული რეალიზაციები 
ხელმძღვანელი:  სრ.პროფ. ა. ლაშხი, ასოც.პროფ. ფ. ღურწკაია                    
 
 

საფუძველი: საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“, სტუ–ს აკადემიური საბჭოს 
დადგენილება #5 „დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო 
საბჭოს დებულება“, სტუ–ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება #12 „სადოქტორო 
პროგრამაზე კონკურსანტების ჩარიცხვის ინსტრუქცია“, სტუ–ს  საფაკულტეტო 
დროებითი კომისიების სხდომების ოქმები, ფაკულტეტების სადისერტაციო საბჭოს 
თავმჯდომარეების წარდგინება. 

 
 
რექტორი   
პროფესორი        ა.ფრანგიშვილი 
 
ვიზები: 
 
რექტორის მოადგილე   
პროფესორი, ლ. კლიმიაშვილი 
 
სწავლების დეპარტამენტის უფროსი 
პროფესორი, ი. ლომიძე 
 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის  
უფროსი, ბ. მაისურაძე 
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