
სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

ნომინანტები 

საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

სალომე აფხაზავა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

ანა სულამანიძე  
 

კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკა და ბიზნესი 

თეონა მაღრაძე,  

თეკლე ზედელაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

სამართალი 

გიორგი ქანთარია,  

ვერიკო ჯგერენაია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

სამართალი 
 

ნაზი ირიცპუხოვა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

გიორგი თავხელიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

ნათელა ჯულაყიძე,  

ნათია ლილუაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

ნინო ზარანდია,  

ლელა ბეჟუაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 

ალისა სულამანიძე,  

მეგი ქავთარაძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

მარიამ თოფჩიშვილი, ნინო 

კალაძე   

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 

 

 

 



ორიგინალური კვლევა 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

პაატა გვათუა, 

სალომე ზაბახიძე 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

ნინო იორამაშვილი  გურამ თავართქილაძის  სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

ქეთევან ნიკოლაძე,  

თიკო აბულაძე 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

სამართალი 

თამარ ონოანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

სამართალი 

ნიკა ბერიძე,  

ბექა გურგენაძე 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

მედიცინა 

ლიკა ხარაბაძე,  

ანი ბალავაძე   
 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

მედიცინა 

დავით დოლაბერიძე  

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

თინა ლუხუტაშვილი, 

ელისო ფურელიანი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

ცირა გურგენიძე,  

ლანა როყვა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

კლაუდია ლოდეისკა  იან კოხანოვსკის სახელობის 

უნივერსიტეტი 
 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

ზურაბ მენაღარიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

ლილე მიქელაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

ირაკლი ეცადაშვილი, 

ლევან კაპიტანოვი   

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

გიორგი ყარალაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 



ირინა მამულაშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 

საუკეთესო პრეზენტაცია 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

მარიამ გოგოლაძე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

ლალი თითილოკაშვილი, 

თამარი გელაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

თეკლა ხუნდაძე,  

თამარ გაიპარაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

სამართალი 

კესო ჭუმბურიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

სამართალი 

ირაკლი ფეიქრიშვილი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი  
 

მედიცინა 

თამარ გველესიანი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 
 

მედიცინა 

როენა ბახია,  

სალომე ბერუაშვილი, 

მაგდა ლომაია 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

სალომე აბულაშვილი, 

მარიკა გაჩეჩილაძე   

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

ნანა ნაჭყებია,  

სალომე გოშაძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 

მარი ბაბაკიშვილი,  

ბექა კუჭუხიძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

ხატია ნასყიდაშვილი, 

ნელიკო მათეშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 



საუკეთესო თეორიული ნაშრომი 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ნათია მაისურაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

თამთა შვანგირაძე  

 

კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკა და ბიზნესი 

მიხეილ ბუტიკაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტი 

 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

 

საუკეთესო პრაქტიკული ნაშრომი 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

დავით თოთაძე  
 

კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკა და ბიზნესი 

ინეზა შარაშიძე, 

მარიტა ჭყონია    

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

 

საკითხის სიღრმისეული კვლევა 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ნუცა ჯმუხაძე,  

მარიამ სვიმონიშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

სამართალი 

შოთა მახათაძე, 

ნინო თედეშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

სამართალი 

 

აქტუალური ნაშრომი 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

დავით ტოროშელიძე,  

მედეა რაზმაძე 

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

სამართალი 

ვალერი ხუციშვილი,  

თამარ მეგრელიშვილი 

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

 

სამართალი 

ია შანიძე,  

ანა მელიქიძე 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

მედიცინა 



დავით  გრიგალაშვილი,  

ლევან ჯაჯვანი   

 

საქართველოს საერთაშორისო 

სასწავლო უნივერსიტეტი  

მედიცინა 

ანა პაპიაშვილი,  

მარიამ ჯიბუტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

მარიკა მჭედლიძე ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

 

კვლევა აქტუალური პრობლემის შესახებ 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

თამარ ჩითინაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 

ანა გაბისონია, 

ლიანა ხაზალია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

მარიამ გოგალაძე,  

მარიამ ხიჯაკაძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

 

 

 

საინტერესო კვლევა 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

მარიამ პოპიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

გურამ დავითლიძე ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

 

 



თემის პრაქტიკული მნიშვნელობა  

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ანა ვახანია 
 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 
 

მედიცინა 

სოფიო აბაიშვილი,  

თეა იმერლიშვილი 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

მედიცინა 

 

საუკეთესო ნაშრომი პოლიტიკურ იკონოგრაფიაში 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ინგა ფუტკარაძე,  

ხატია იმერლიშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

საუკეთესო ნაშრომი სოციალურ ურბანისტიკაში 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ხატია ტერტერაშვილი,  

ნათია ლევიძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

საუკეთესო ნაშრომი კონფლიქტოლოგიაში 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ანანო  ზირაქაძე,  

თეკლე კენტელაძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

 

 

 

 

 



რეგიონის პრობლემების საუკეთესოდ წარმოჩინება 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

მარიამ  ქეშიკაშვილი, 

ნათია ხიჯაკაძე  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

მარი ლეკიშვილი, 

ირაკლი პაჭკორია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 

საუკეთესო დისკუსია 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ქეთევან არჯევანიძე,  

ზაური დუმბაძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 

ყველაზე აქტიური მონაწილე 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

გიორგი აბრამიშვილი გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

 

საუკეთესო დებიუტი 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ლაშა ძაბახიძე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

ქეთევან ილურიძე,  

მარიამ ჩარკვიანი 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

დავით ვაჩიბერაძე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

 

 



ჟიურის სიმპათია 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

თეონა ყუმბულაშვილი გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

მარიამ ბურდიაშვილი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 
 

სამართალი 

მარიამ ჭამიაშვილი გურამ თავართქილაძის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

 

სამართალი 

თათია ნაჭყებია გურამ თავართქილაძის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

სამართალი 

ნინო იაკობიშვილი, 

მირანდა მინაძე 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

მედიცინა 

ნინო გვარიშვილი,  

ნანა ბერიძე  
 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

მედიცინა 

მარიამ მეისრიშვილი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 
 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

ალექსანდრე ქასრაშვილი,  

კახა ყიფიანი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

ნანული ეცადაშვილი,  

მარი ტოტიკაშვილი,  

ციური მეზვრიშვილი 

 

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერებები 

ლელა ჯავახიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 

ნუცა წამალაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 

 

 

 

 

 



ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ნინო მაჭუტაძე  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 
 

მედიცინა 

გვანცა დარჩიაშვილი,  

ნინო დვალიშვილი 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

 

მედიცინა 

 

კონფერენციის აღმოჩენა 

სახელი და გვარი 
 

უნივერსიტეტი სექცია 

ანა ჩატინიანი  გურამ თავართქილაძის  

სასწავლო უნივერსიტეტი 
 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

 


