საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომის
ოქმი N 9
ქ. თბილისი, 07.10.2020.
დისტანციურ სხდომას ესწრებოდნენ: ამირხანაშვილი ივანე, ანანიაშვილი იური, ბერულავა
გიორგი, გოგიაშვილი ლიანა, დემეტრაშვილი დემური, ებრალიძე თამარ, ნადარაია
ელიზბარ, ნადარეიშვილი ვახტანგ, ოკრიბელაშვილი ნინო, სალუქვაძე იოსებ, ქადეიშვილი
თორნიკე, ხუციშვილი ქეთევან, შალიკაშვილი მორის, შენგელაია ალექსანდრე, ჭედია
როინ, ჯობავა თამარ.
დღის წესრიგი:
1.

იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის

„სამართალი“ დოქტორანტ ლიანა სახოკიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის
დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მინიჭების საკითხის განხილვა.
2.

მედიცინის

ფაკულტეტის

დოქტორანტურის

საგანმანათლებლო

პროგრამის

„კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტ ნინო თებიძის სადისერტაციო
ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და მედიცინის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა.
3.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო

პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ალექსანდრე კვახაძის სადისერტაციო ნაშრომის
დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და ფილოლოგიის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა.
4.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო

პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ანა კონდრატენკოს სადისერტაციო ნაშრომის
დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დამტკიცების და ფილოლოგიის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხის განხილვა.
5.
მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის
„კლინიკური

და

ტრანსლაციური

მედიცინა“

საგანმანათლებლო

დოქტორანტ

ხათუნა

პროგრამის
ხაჭაპურიძის

სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებისა და დაცვის კომისიის დამტკიცება.
6.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის

საგანმანათლებლო

პროგრამის

„ელექტრული

და

ელექტრონული

ინჟინერიის“

დოქტორანტ გიგა გაბრიაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტებისა და დაცვის
კომისიის დამტკიცება.
7. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამის ფილოლოგია (ქვედარგი: ლექსიკოგრაფია) დოქტორანტ თინათინ ვარდიძის
სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება.
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8. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამის

ფილოლოგია

(ქვედარგი:

შედარებითი

ლიტერატურათმცოდნეობა

(ლიტერატურული კომპარატივისტიკა) დოქტორანტ სალომე პატარიძის სადისერტაციო
ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის დამტკიცება.
9. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამის ფილოლოგია (ქვედარგი: ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია)
დოქტორანტ ეკატერინე ქირიას სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის
კომისიის დამტკიცება.
10. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამის ისტორია (ქვედარგი: მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია) დოქტორანტ
თამარ ლეკვეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტების და დაცვის კომისიის
დამტკიცება.
11. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამის ისტორია (ქვედარგი: ძველი მსოფლიოს ისტორია ) დოქტორანტ კონსტანტინე
გამსახურდიას
დამტკიცება.

სადისერტაციო

ნაშრომის

რეცენზენტების

და

დაცვის

კომისიის

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა დღის წესრიგის პროექტი.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ მან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება
მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს დღის წესრიგი წარმოდგენილი სახით.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალი“ დოქტორანტ ლიანა სახოკიას სადისერტაციო
ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) სამართლის დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მინიჭებისათვის.
მოისმინეს: სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ,
იურიდიული ფაკულტეტის დეკანმა, ასოც. პროფესორმა თამარ ზარანდიამ საბჭოს
მიაწოდა ინფორმაცია დისერტაციის - „ენერგეტიკული და სხვა ინფრასტრუქტურული
ობიექტების მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთებზე უფლებების შეძენისა და
განხორციელების სამართლებრივი თავისებურებანი“ - დაცვის პროცედურის და
სამეცნიერო ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის 5 წევრი.
ისაუბრა, რომ დისერტაციის მიმართ იყო გარკვეული შეკითხვები. წარმოდგენილი
დისერტაცია შეფასდა 65 ქულით.
აზრი გამოთქვა: თ. ჯობავამ აღნიშნა, რომ ვერ მიაკვლია დოქტორანტის მიერ
გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს.
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მოისმინეს: თ. ზარანდიამ აღნიშნა, რომ ადრე მოქმედი დოქტორანტურის მინიმალური
სტანდარტის მიხედვით, ვინაიდან დოქტორანტს ჰყავდა უცხოელი თანახელმძღვანელი,
ინტერნაციონალიზაციის

მოთხოვნა

შესრულებული

ჰქონდა

და

შესაბამისად,

პუბლიკაციის გამოქვეყნება აღარ ევალებოდა.
აზრი გამოთქვა: ე. ნადარაია დაინტერესდა, როგორ ითვლება, დაბალია ეს შეფასება?
მოისმინეს: თ. ზარანდიამ აღნიშნა, რომ 65 ქულა არაა დაბალი, ეს საშუალო შეფასებაა.
აზრი გამოთქვა: ა. შენგელაია დაინტერესდა, რა ენაზე მოხდა ნაშრომის შესრულება და
დაცვა?
მოისმინეს: თ. ზარანდიამ აღნიშნა, რომ დაცვის ენა იყო ქართული. დოქტორანტს
ინგლისურ ენაზე წარმოდგენილი აქვს დისერტაციის მოკლე ვარიანტი 55 გვერდი,
რომელსაც გაეცნო მისი უცხოელი თანახემძღვანელი.
აზრი გამოთქვა: ლ. გოგიაშვილმა დასვა კითხვა, თუ როგორ ჩაერთო ბოლონიის
უნივერსიტეტის პროფესორი?
მოისმინეს: უცხოელ პროფესორთან თსუ-ს ჰქონდა გარკვეული ურთიერთობები და
თემიდან გამომდინარე, დაინიშნა თანახელმძღვანელად.
აზრი გამოთქვა: ნ. ოკრიბელაშვილმა აღნიშნა, რომ ინგლისში კარგ დისერტაციებად
ითვლება 60-69 პროცენტამდე შეფასება. შეფასების სხვადასხვა სისტემები არსებობს და
მიაჩნია, რომ დოქტორანტ ლიანა სახოკიას დისერტაციის ქულა ნორმალური შეფასებაა.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ არავის
შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის
დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება ლიანა სახოკიასთვის სამართლის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტ
ნინო თებიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) მედიცინის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის.
მოისმინეს: სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივანმა, შალვა ფარულავამ,
საბჭოს მიაწოდა ინფორმაცია დისერტაციის - „სტომატოლოგიური სტატუსის ზეგავლენა
ონკოინკურაბელური

პაციენტების

პალიატიური

მზრუნველობის

დაგეგმვასა

და

სიცოცხლის ხარისხზე“ - დაცვის პროცედურის შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას
ესწრებოდა კომისიის 9 წევრიდან 7 წევრი. ისაუბრა დოქტორანტის გამოქვეყნებული
პუბლიკაციების შესახებ. წარმოდგენილი დისერტაცია შეფასდა 93,5 ქულით.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ.ხუციშვილმა
საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ არავის
3

შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის
დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება ნინო თებიძისთვის მედიცინის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დოქტორანტურის

პროგრამის

საგანმანათლებლო

„ფილოლოგია“

დოქტორანტ

ალექსანდრე კვახაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება)
მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის.
მოისმინეს:

სადისერტაციო

ნაშრომის

დაცვის

კომისიის

თავმჯდომარემ,

თსუ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა, ცირა ბარამიძემ, საბჭოს
მიაწოდა ინფორმაცია დისერტაციის - „საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიური
სისტემა“ - დაცვის პროცედურის და სამეცნიერო ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ
დაცვას ესწრებოდა კომისიის 8 წევრი. ისაუბრა დოქტორანტის გამოქვეყნებული
პუბლიკაციების შესახებ. დოქტორანტი ფლობს რამდენიმე უცხო ენას. დისერტაციაში მან
წარმოადგინა

მნიშვნელოვანი

რეკონსტრუქციები.

წარმოდგენილი

სადისერტაციო

ნაშრომი შეფასდა 92 ქულით.
აზრი გამოთქვა: თ. ჯობავა დაინტერესდა დოქტორანტის პრაქტიკული საქმიანობით და
სამომავლო სამეცნიერო კვლევებით.
მოისმინეს: ც. ბარამიძემ აღნიშნა, რომ დოქტორანტი მუშაობს სტრატეგიული კვლევების
ცენტრში. ა. კვახაძე მოწვეულ იქნება ლექტორად კავკასიოლოგიის ინსტიტუტში
ლინგვისტიკის მიმართულებით. მისი ლექტორად მოწვევის შემთხვევაში, გაუძღვება
როგორც

ქართული,

ასევე

ინგლისურენოვანი

საგანმანათლებლო

პროგრამა

„კავკასიოლოგიის“ სასწავლო კურსებს.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ არავის
შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის
დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება ალექსანდრე კვახაძისთვის ფილოლოგიის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
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დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტ ანა
კონდრატენკოს სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნა (შეფასება) მედიცინის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის.
მოისმინეს:

სადისერტაციო

ნაშრომის

დაცვის

კომისიის

თავმჯდომარემ,

თსუ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა, დავით გოცირიძემ, საბჭოს
მიაწოდა ინფორმაცია დისერტაციის - „კონცეპტი „სიკვდილი“ რუსი

და პოლონელი

სიმბოლისტების პოეტიკაში (დიაქრონული ანალიზი)“ - დაცვის პროცედურის და
სამეცნიერო ღირებულების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ დაცვას ესწრებოდა კომისიის 7 წევრი.
ისაუბრა დოქტორანტის გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შესახებ. წარმოდგენილი
დისერტაცია შეფასდა 94 ქულით.
აზრი გამოთქვა: ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ დისერტაციის დაცვის დოკუმენტები
წესრიგშია, გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ არავის
შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე გამართული მსჯელობისა
და ღია ხმის მიცემის საფუძველზე დამტკიცდა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის
დასკვნა (შეფასება) და მიიღეს გადაწყვეტილება ანა კონდრატენკოსთვის ფილოლოგიის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტ
ხათუნა ხაჭაპურიძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა:
„საკვერცხის კიბოს მკურნალობის ოპტიმიზაციისათვის: სიმსივნის მიკროსკოპული
ავთვისებიანობისა და მაინფილტრირებელი T-იმფოციტების კომპლექსური ანალიზი
ციტორედუქციული ოპერაციების დროს“; სამეცნიერო ხელმძღვანელები: დიმიტრი
კორძაია - თსუ პროფესორი, კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის
კათედრის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; მაია მჭედლიშვილი თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი, მედიცინის დოქტორი).
აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, ლ. გოგიაშვილმა აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის
რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის
მინიმალური სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტ ხათუნა ხაჭაპურიძის
5

სადისერტაციო

ნაშრომის

რეცენზენტები

და

დაცვის

კომისია

წარმოდგენილი

შემადგენლობით.
რეცენზენტები:
ა) ირინა გაგუა - მედიცინის დოქტორი, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ონკოლოგიის და
პალიატიური მედიცინის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი;
ბ) მიხეილ ჯანგავაძე - მედიცინის დოქტორი, თსუ პათოლოგიისა და სასამართლო
მედიცინის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრები:
ა) ირაკლი კოხრეიძე - მედიცინის დოქტორი, თსსუ ასოცირებული პროფესორი, თსსუ
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ონკოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი;
ბ)არჩილ ალადაშვილი - მედიცინის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი.
გ) თამარ რუხაძე - მედიცინის დოქტორი, თსუ პროფესორი, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის
ონკოლოგიის და პალიატიური მედიცინის კათედრის ხელმძღვანელი.
დ) რევაზ სულუხია - მედიცინის დოქტორი, თსუ მეანობა-გინეკოლოგიის და
რეპროდუქტოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.
ე) ლიანა გოგიაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ პროფესორი, თსუ
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
ვ) ჯენარა ქრისტესაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ მეანობაგინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ნანა გოიშვილი - მედიცინის დოქტორი, თსუ კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული
ქირურგიის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი;
თ) ნანა ჩიხლაძე - მედიცინის დოქტორი, თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის
ექიმი ონკოლოგი;
ი) არმაზ მარიამიძე - მედიცინის დოქტორი, შ.პ.ს. პათოლოგიის კვლევითი ცენტრის
ხელმძღვანელი.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტრული და
ელექტრონული ინჟინერიის“ დოქტორანტ გიგა გაბრიაძის სადისერტაციო ნაშრომის
რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „PEEC მოდელის გაუმჯობესება სამკუთხედებით
წარმოდგენილი ზედაპირების ავტომატური დანაწევრებით“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
რომან ჯობავა - კომპანია "EMCoS" აღმასრულებელი დირექტორი, ფიზიკა-მათემატიკის
დოქტორი).
აზრი გამოთქვა: საბჭოს წევრმა, ა. შენგელაიამ აღნიშნა, რომ სადისერტაციო ნაშრომის
რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს დოქტორანტურის
მინიმალური სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად და არიან
კვალიფიციური პროფესორები.
აზრი გამოთქვა: თ. ჯობავამ აღნიშნა, რომ ეს მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია და
საამაყოა. კომისიის წევრები ღირსეული და კვალიფიციურები არიან.
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კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტრული და ელექტრონული
ინჟინერიის“ დოქტორანტ გიგა გაბრიაძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და
დაცვის კომისია წარმოდგენილი შემადგენლობით.
რეცენზენტები:
ა) ალბერტ რუელი - მისური როლას მეცნიერებისა და ტექნიკის უნივერსიტეტის (Missouri
University of Science and Technology, Rolla, USA) პროფესორი, IBM Research –ის ემირატუსი,
ელექტრონული ინჟინერიის დოქტორი;
ბ) ფრიდონ შუბითიძე - დორტმუნდის კოლეჯის (Thayer School of Engineering, Dartmouth
College, Hanover, USA) პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი;
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრები:
ა) დავით კაკულია - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი;
ბ) ცისანა გავაშელი - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი;
გ) ლევან შოშიაშვილი - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი;
დ) ლევ გეონჯიანი - თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი;
ე)

ზურაბ

შერმადინი

-

თსუ

ასისტენტ-პროფესორი,

ფიზიკის

დოქტორი,

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი.
ვ) რევაზ ზარიძე - თსუ ემერიტუს პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა
დოქტორი.
ზ) გურამ ჩიხლაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და
მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ლექსიკოგრაფია) დოქტორანტ თინათინ ვარდიძის

ფილოლოგია
(ქვედარგი:
სადისერტაციო ნაშრომის

რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „პოლისემიური არსებითი სახელების
უნივერსალური მოდელები თანამედროვე ინგლისურსა და ქართულ ენებში და მათი
სწავლების ზოგიერთი ასპექტი“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თინათინ მარგალიტაძე,
ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი).
აზრი გამოთქვა: საბჭოს თავმჯდომარემ, ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ სადისერტაციო
ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს
დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
რეცენზენტები და კომისიის წევრები საკმაოდ კვალიფიციური პროფესორები არიან.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
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არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო
სადისერტაციო

პროგრამის

ნაშრომის

„ფილოლოგია“

რეცენზენტები

და

დოქტორანტ
დაცვის

თინათინ

კომისია

ვარდიძის

წარმოდგენილი

შემადგენლობით.
რეცენზენტები:
ა) მანანა რუსიეშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
ბ) ნანა ძოწენიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ენების შემსწავლელი ცენტრის
მასწავლებელი.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია:
ა) რეზო მარსაგიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი;
ბ) შუქია აფრიდონიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ემერიტუსი პროფესორი;
გ) რუსუდან დოლიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
დ) გიორგი ყუფარაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ე) ირინა გველესიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ციური ახვლედიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ემერიტუსი პროფესორი;
ზ) გიორგი მელაძე - ფილოლოგიის დოქტორი.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფილოლოგია (ქვედარგი: შედარებითი
ლიტერატურათმცოდნეობა (ლიტერატურული კომპარატივისტიკა) დოქტორანტ სალომე
პატარიძის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „ქალური
ნარატივის თავისებურებანი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანულენოვან და
ქართულ პოეზიაში“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ირმა რატიანი - ფილოლოგიის
დოქტორი, თსუ პროფესორი; ლევან ცაგარელი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი).
აზრი გამოთქვა: საბჭოს თავმჯდომარემ, ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ სადისერტაციო
ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს
დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
დაცვის კომისიაში ჩართული არიან დარგის საუკეთესო სპეციალისტები.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო

პროგრამის

„ფილოლოგია“

დოქტორანტ

სალომე

პატარიძის
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სადისერტაციო

ნაშრომის

რეცენზენტები

და

დაცვის

კომისია

წარმოდგენილი

შემადგენლობით.
რეცენზენტები:
ა) მაია ჯალიაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ შოთა რუსთაველის ლიტერატურის
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
ბ) ბელა წიფურია - ფილოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია:
ა) კონსტანტინე ბრეგაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ბ) თამარ პაიჭაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
გ) თამარ ლომიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ შოთა რუსთაველის ლიტერატურის
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
დ)

ნათია

სიხარულიძე

-

ფილოლოგიის

დოქტორი,

თსუ

შოთა

რუსთაველის

შოთა

რუსთაველის

ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
ე) სოლომონ ტაბუცაძე - ფილოლოგიის დოქტორი,
ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი;

თსუ

ვ) ლევან ბრეგაძე ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ შოთა რუსთაველის ლიტერატურის
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
ზ) კახაბერ ლორია - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
თ) ადა ნემსაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ შოთა რუსთაველის ლიტერატურის
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფილოლოგია (ქვედარგი: ბიზანტიური
და ახალბერძნული ფილოლოგია) დოქტორანტ ეკატერინე ქირიას სადისერტაციო
ნაშრომის რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „გრიგოლ ნოსელის "მამაო ჩუენოს
განმარტება" და მისი ძველი ქართული თარგმანი“; სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თინა
დოლიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი).
აზრი გამოთქვა: საბჭოს თავმჯდომარემ, ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ სადისერტაციო
ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს
დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
საუკეთესო შემადგენლობაა რეცენზენტების და დაცვის კომისიის წევრების.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო
სადისერტაციო

პროგრამის

ნაშრომის

„ფილოლოგია“

რეცენზენტები

და

დოქტორანტ
დაცვის

ეკატერინე

კომისია

ქირიას

წარმოდგენილი

შემადგენლობით.
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რეცენზენტები:
ა)

ექვთიმე

კოჭლამაზაშვილი

-

ფილოლოგიის

დოქტორი,

ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი;
ბ) მაია მაჭავარიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია:
ა) ლევან გიგინეიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
ბ) ვალერი ასათიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი;
გ) თამარ აფციაური - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ-პროფესორი;
დ) მაგდა მჭედლიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ მოწვეული ლექტორი;
ე) თამარ ოთხმეზური - ფილოლოგიის დოქტორი, კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოდიკოლოგიის და ტექსტოლოგიის განყოფილების
უფროსი;
ვ) გვანცა კოპლატაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ მოწვეული ლექტორი;
ზ) ვიქტორია ჯუღელი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ენების შემსწავლელი ცენტრის
მასწავლებელი;
თ) თინათინ გიორგობიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ მოწვეული ლექტორი;
ი)

ნელი

მახარაძე

-

ილიას

აღმოსავლეთმცოდნეობის

სახელმწიფო

ინსტიტუტის

უნივერსიტეტის

გიორგი

ბიზანტიოლოგიის

წერეთლის

განყოფილების

ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის დოქტორი.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „ისტორია“ (ქვედარგი: მახლობელი
აღმოსავლეთის ისტორია) დოქტორანტ თამარ ლეკვეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის
რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „ნადერ შაჰის კავკასიური პოლიტიკა“;
სამეცნიერო

ხელმძღვანელები:

ნანა

გელაშვილი

-

ისტორიის

დოქტორი,

თსუ

ასოცირებული პროფესორი; გიორგი სანიკიძე - ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი).
აზრი გამოთქვა: საბჭოს თავმჯდომარემ, ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ სადისერტაციო
ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს
დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო

პროგრამის

„ისტორია“

დოქტორანტ

თამარ

ლეკვეიშვილის
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სადისერტაციო

ნაშრომის

რეცენზენტები

და

დაცვის

კომისია

წარმოდგენილი

შემადგენლობით.
რეცენზენტები:
ა) თამაზ აბაშიძე - ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი
წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი;
ბ) ლელა მიქიაშვილი - ისტორიის დოქტორი, თსუ ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია:
ა) გრიგოლ ბერაძე - ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი
წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი;
ბ) გოჩა ჯაფარიძე - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
გ) გიული ალასანია - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
დ) ირინე ნაჭყებია - ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი
წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი;
ე) კახა კვაშილავა - ისტორიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ისტორიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ზ) მარინე ალექსიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი.

მოისმინეს: საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქ. ხუციშვილმა
საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის

საგანმანათლებლო

პროგრამის

„ისტორია“

(ქვედარგი:

ძველი

მსოფლიოს ისტორია) დოქტორანტ კონსტანტინე გამსახურდიას სადისერტაციო ნაშრომის
რეცენზენტები და დაცვის კომისია (თემა: „ირანული და სემიტური კულტურული
ნაკადები ადრექრისტიანულ იბერიაში და მათი მოგვიანო მწიგნობრული რეცეფცია“;
სამეცნიერო

ხელმძღვანელი:

ლევან

გორდეზიანი

-

ისტორიის

დოქტორი,

თსუ

პროფესორი).
აზრი გამოთქვა: საბჭოს თავმჯდომარემ, ქ. ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ სადისერტაციო
ნაშრომის რეცენზენტებიც და დაცვის კომისიის წევრებიც შერჩეული არიან თსუ-ს
დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
კომისია არის მრავალფეროვანი ნაშრომის ინტერდისციპლინურობიდან გამომდინარე.
კენჭისყრა: ხმის მიცემის დროს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ქეთევან
ხუციშვილმა საბჭოს წევრებს ჰკითხა თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ - წინააღმდეგი და თავი ხომ
არავის შეუკავებია. კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ ქეთევან ხუციშვილმა განაცხადა, რომ
გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად.
დაადგინეს: დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამის „ისტორია“ დოქტორანტ კონსტანტინე გამსახურდიას
სადისერტაციო

ნაშრომის

რეცენზენტები

და

დაცვის

კომისია

წარმოდგენილი

შემადგენლობით.
რეცენზენტები:
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ა) მარიკა მშვილდაძე - ისტორიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ბ) იულონ გაგოშიძე - ისტორიის დოქტორი.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია:
ა) თედო დუნდუა - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
ბ) ვახტანგ ლიჩელი - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
გ) მურმან პაპაშვილი - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
დ) მარიამ ჩხარტიშვილი - ისტორიის დოქტორი, თსუ პროფესორი;
ე) მანანა გაბაშვილი - ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი
წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების შუა
საუკუნეების ისტორიის განყოფილების გამგე;
ვ) ზურაბ კიკნაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ემერიტუსი პროფესორი;
ზ) როსტომ ჩხეიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტის გალაკტიონოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე,
ქეთევან ხუციშვილი

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს მდივანი,
მორის შალიკაშვილი
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