
დანართი 1. 

 
 

2009–2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამები: 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

ახალი სადოქტორო პროგრამები 

 

მათემატიკა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მათემატიკური სტატისტიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–

კორესპონდენტი, პროფ. ე. ნადარაია, ასოც. პროფ. გ. სოხაძე 

 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ალბათობის თეორია და შემთხვევით პროცესთა 

თეორია 

პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ო. ფურთუხია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: უწყვეტ გარემოთა მექანიკა (ქართულენოვანი, 

ინგლისურენოვანი) 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გ. ჯაიანი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მათემატიკური ლოგიკა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, ასოც.ი პროფ. რ. გრიგოლია  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფუნქციონალურ-დიფერენციალური 

განტოლებები და ოპტიმალური მართვა 

პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ.  თ. თადუმაძე, ასოც. პროფ. რ. კოპლატაძე  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება 

(ინგლისურენოვანი) 

პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. გ. სირბილაძე    

 

 

 



ფიზიკა 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა. 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ა. უგულავა. 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ნაწილაკების ფიზიკა (ექსპერიმენტი). 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. მ. ელიაშვილი 

თანახელმძღვანელები: ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ., პროფ., მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინს-

ტიტუტის მთავარი მეცნიერ მკვლევარი ჯ. ხუბუა 

ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ., მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუ-

ტის მთავარი მეცნიერ მკვლევარი თ. ჯობავა 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ამოცანების 

კომპიუტერული მოდელირება 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ემერიტუსი  პროფ. რ. ზარიძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: პლაზმის ფიზიკა და ასტროფიზიკა. 

პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ნ. ბერეჟიანი, პროფ. ნ. შათაშვილი, აკად. ნ. ცინცაძე 

 

ქიმია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ორგანული ქიმია 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–

კორესპონდენტი, პროფ. შ. სამსონია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური ქიმია 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ბ. ჭანკვეტაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია. 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ლეკიშვილი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მაკრომოლეკულების ქიმია 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ო. მუკბანიანი 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიოორგანული ქიმია 

პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფ. რ. გახოკიძე (თსუ), ასოც. პროფ. ლ.ტაბატაძე 

(სოხუმის უნივერსიტეტი) 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კოლოიდური ქიმია  

პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. მ. რუხაძე 

 



ბიოფიზიკა 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:   ბიოფიზიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  ფიზ.-მათ. მეც. დოქტორი, თ. მძინარაშვილი. 

 

ბიოლოგია 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: იმუნოლოგია, მიკრობიოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.: ნ. ფორაქიშვილი  

თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ნ. გაჩეჩილაძე, ბ.მ.კ. ლაბ. გამგე, ნ. კულიკოვა 

 

 

პროგრამის სახელწოდება: უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. დ. ძიძიგური 
 

პროგრამის სახელწოდება: გენეტიკა  

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. თ. ლეჟავა 

თანახელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ. ჯოხაძე 
 

პროგრამის სახელწოდება: ბიომრავალფეროვნება 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ა. გეგეჭკორი  

 

 

 

გეოგრაფია 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური გეოგრაფია 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ზ. სეფერთელაძე 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:  რეგიონული  გეოგრაფია  და გეოინფორმატიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ელიზბარაშვილი.  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია. 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. კ. ბილაშვილი,  

 

 

გეოლოგია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: პეტროლოგია, ვულკანოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. კ. აქიმიძე 

 



ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. რ. ჯობავა 

 

ინტერდისციპლინური 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:  გამოყენებითი ეკოლოგია. 

პროგრამის ხელმძღვანელები: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–

კორესპონდენტი, პროფ. თ. ურუშაძე, გ.მ.დ., ასოც. პროფ. ლ. მაჭავარიანი  

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:  არქეომეტალურგია და პეტროლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ბეჟან თუთბერიძე 

თანახელმძღვანელები:  პროფ.  ა. ჰაუპტმანი, ისტ. მეცნ. კანდ. ი. ღამბაშიძე 

 

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები 

 

მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერება, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკური 

გეოგრაფია, გეოლოგია, ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

   

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ახალი სადოქტორო პროგრამები 

 

პროგრამის სახელწოდება: ფილოსოფია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები:  ასოც. პროფ. ა. ყულიჯანიშვილი, ასოც. პროფ. დ. 

ჯალაღონია, ასოც. პროფ. ა. ზაქარიაძე, ასოც. პროფ. მ. ბიჭაშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ისტორია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ლ. გორდეზიანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: საქართველოს ისტორია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ვ. კიკნაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და 

ისტორიოგრაფია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები: პროფ. გ. ალასანია, პროფ. მ. ჩხარტიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: არქეოლოგია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ვ. ლიჩელი, ასოც. პროფ. ზ. კვიციანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ხელოვნებათმცოდნეობა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ზ. სხირტლაძე 



 

პროგრამის სახელწოდება: კულტურის   მეცნიერებები   

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ჩიქოვანი               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

პროგრამის სახელწოდება: ქართველური ენათმეცნიერება  

პროგრამის თანახელმძღვანელები: პროფ. რ. ქურდაძე, პროფ. ვ. იმნაიშვილი 

კონსულტანტი: ემერიტუსი დ. მელიქიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ი. რატიანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: თარგმანმცოდნეობა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ი. მერაბიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: კლასიკური ფილოლოგია და სიძველეთმცოდნეობა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. რ. გორდეზიანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. თ. დოლიძე, ასოც. პროფ. ს. შამანიდი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ქართული ბიბლიის ფილოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დ. თვალთვაძე, ასოც. პროფ. ა. ხარანაული 

 

პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ფილოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. მ. რუსეიშვილი, პროფ. მ. გელაშვილი 

კონსულტანტი: პროფ. რ. ენუქიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: გერმანული ფოლოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ლ. ქეცბა-ხუნდაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: სლავური ფილოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. დ. გოცირიძე, პროფ. მ. ფილინა 

კონსულტანტი: ემერიტუსი ნ. ჭოხონელიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: ებრაულ-არამეული ფილოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ჩაჩიბაია 

 

პროგრამის სახელწოდება: ევროპული ლიტერატურა (ფრანგულენოვანი, ერთობლივი) 

პროგრამის თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია, პროფ. ანა სონჩინი 

(ბოლონიის უნივერსიტეტი)   

 

პროგრამის სახელწოდება: თურქოლოგია  



პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. მ. ჯიქია 

 

პროგრამის სახელწოდება: ასირიოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ღამბაშიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: კავკასიოლოგია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ც. ბარამიძე, ასოც. პროფ. მ. ჩუხუა, ასოც. 

პროფ. ჯ. კვიციანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ამერიკისმცოდნეობა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ე. მეძმარიაშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: მედიევისტიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ბ. ჯავახია 

 

პროგრამის სახელწოდება: განათლების მეცნიერებები  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქ. ჭკუასელი 

 

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები 

 

პროგრამის სახელწოდება: ფილოსოფია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები:  ასოც. პროფ. ა. ყულიჯანიშვილი, ასოც. პროფ. დ. 

ჯალაღონია, ასოც. პროფ. ა. ზაქარიაძე, ასოც. პროფ. მ. ბიჭაშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ისტორია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: ისტ. მეცნ. დოქტ. თ. დუნდუა, პროფ. თ. პაპასქირი 

 

პროგრამის სახელწოდება: არქეოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გ. გრიგოლია 

 

პროგრამის სახელწოდება: ეთნოლოგია 

პროგრამის თანახელმძღვანელები: ასოც.  პროფ. რ. თოფჩიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: კულტურის   მეცნიერებები   

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ჩიქოვანი               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

პროგრამის სახელწოდება: ხელოვნების ისტორია და თეორია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები: პროფ. ზ. სხირტლაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ც. ბარამიძე 

 



პროგრამის სახელწოდება: ქართველური ენათმეცნიერება  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ქურდაძე, პროფ. ვ. იმნაიშვილი 

კონსულტანტი: ემერიტუსი პროფ. დ. მელიქიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ლიტერატურის თეორია (ზოგადი და კომპარატისტული 

კვლევები) 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ი. რატიანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: თარგმანმცოდნეობა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ი. მერაბიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ქართული ლიტერატურა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ე. ხინთიბიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ფილოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. მ. რუსეიშვილი, პროფ. მ. გელაშვილი 

კონსულტანტი: ემერიტუსი პროფ. რ. ენუქიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: გერმანული ფოლოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ლ. ქეცბა-ხუნდაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: რომანული ენები და ლიტერატურა. 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქ. გაბუნია 

კონსულტანტი: ემერიტუსი პროფ. ც. ახვლედიანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: რუსული ფილოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. დ.  გოცირიძე, პროფ. მ. ფილინა 

კონსულტანტი: ემერიტუსი პროფ. ნ. ჭოხონელიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: ბერძნულ–რომაული ფილოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. რ. გორდეზიანი 

 

პროგრამის სახელწოდება: ორიენტალისტიკა 

პროგრამის თანახელმძღვანელები: პროფ. ა. სილაგაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: განათლების მეცნიერებები  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქ. ჭკუასელი 

 

 

 

 

 



სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ახალი სადოქტორო პროგრამა  

 

პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ა. რონდელი  

 

პროგრამის სახელწოდება: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გ. მაღრაძე  

 

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები 

 

პროგრამის სახელწოდება: ფსიქოლოგია  

პროგრამის თანახელმძღვანელები: პროფ. თ. გაგოშიძე, პროფ. მ. ჩიტაშვილი, პროფ. ნ. 

ჯავახიშვილი, ასოც. პროფ. ნ. სუმბაძე, ასოც. პროფ. შ. აბზიანიძე, ასოც. პროფ. ი. 

კუტალაძე    

 

პროგრამის სახელწოდება: სოციოლოგია  

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ი. კაჭკაჭიშვილი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები 

 

პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ბიზნესი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თ. შენგელია  

 

პროგრამის სახელწოდება: აგრარული ეკონომიკა 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ე. ხარაიშვილი  

 

პროგრამის სახელწოდება: მარკეტინგი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. თოდუა 

 

 

 

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 

 

ახალი სადოქტორო პროგრამა  

 

პროგრამის სახელწოდება: ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი)  

პროგრამის ხელმძღვანელი: ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის დირექტორის 

მოადგილე, მზია მიქელაძე  

 

 

 

 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

 

ახალი სადოქტორო პროგრამა  

 

პროგრამის სახელწოდება: სამართალი (გერმანულენოვანი) 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. პაატა ტურავა   

 

 

 

 

 

 



მედიცინის ფაკულტეტი 

 

ახალი სადოქტორო პროგრამები 

 

პროგრამის სახელწოდება: სამედიცინო რადიოლოგია და ენდოსკოპია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  ფ. თოდუა 

 

პროგრამის სახელწოდება: ნევროლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  რ. შაქარაშვილი; ასოც. პროფ. ალ. ცისკარიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: ქირურგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  მ. კილაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: გადაუდებელი ქირურგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  ზ. ჩხეიძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: კარდიოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ზ. ფაღავა 

 

პროგრამის სახელწოდება: ენდოკრინოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ე. გიორგაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: ეპიდემიოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ. ცანავა 

 

პროგრამის სახელწოდება: ინფექციური დაავადებები 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  თ. ცერცვაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: კლინიკური პათოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  თ. ჯორბენაძე 

 

პროგრამის სახელწოდება: ფსიქიატრია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გ. ნანეიშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  პ. იმნაძე 
 

პროგრამის სახელწოდება: მოლეკულური მედიცინა (ინტერდისციპლინარული) 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  ლ. მანაგაძე, ასოც. პროფ. თ. ჩიგოგიძე, ასოც. პროფ. ნ. 

კოტრიკაძე 
 

პროგრამის სახელწოდება: გინეკოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  არჩილ ხომასურიძე 



 

პროგრამის სახელწოდება: რეპროდუქტოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ჯენარა ქრისტესაშვილი 

 

პროგრამის სახელწოდება: დერმატო–ვენეროლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  გიორგი გალდავა, ასოც. პროფ. თინა ქაუტიშვილი 
 

პროგრამის სახელწოდება: ტრანსპლანტოლოგია (უჯრედთა, ქსოვილთა და ორგანოთა 

ტრანსპლანტაცია) 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  დ. კორძაია 

 

პროგრამის სახელწოდება: სტომატოლოგია 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  ვ. მარგველაშვილი 


