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სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019–2020 სასწავლო 
წლის გაზაფხულის სემესტრში  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და 
საჯარო) კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვების ვადების 
განსაზღვრის  შესახებ

უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 
პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 
2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 
პუნქტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2015 
წლის 12 მარტის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის 
წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 
ფაკულტეტზე 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში 
სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და საჯარო) კომისიები 
დანართი № 1 ის მიხედვით.

2. 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო 
ნაშრომების წინასწარი და საჯარო დაცვები ჩატარდეს 17- 27 ივნისი და 
17-27 ივლისი.

3. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  
დაევალოს ფაკულტეტის შესაბამის სამსახურს.

4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, 
შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული 
მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს 
ფაკულტეტის კანცელარიას.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.



თამარ გაგოშიძე

დეკანი
ადმინისტრაცია



დანართი N1

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

წინასწარი და საჯარო დაცვა:

1. მზია წერეთელი – პროფესორი
2. მანანა მელიქიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
3. ნინო ლაბარტყავა – ასისტენტ–პროფესორი
4. ია აფთარაშვილი – ასისტენტ– პროფესორი
5. სოფიო თევდორაძე –  ასისტენტ– პროფესორი
6. თინათინ  გოგმაჩიძე- დოქტორანტი
7. ნანუკი ალიბეგაშვილი - დოქტორანტი
8. ნატა ასათიანი–დოქტორანტი
9. მეგი საჯაია –დოქტორანტი
10. ვერიკო სადაღაშვილი–დოქტორანტი
11. თამარ  მაღლაკელიძე– დოქტორანტი
12. ოთარ სოხაძე – დოქტორანტი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

წინასწარი და საჯარო დაცვა:

1. ლალი სურმანიძე -პროფესორი
2. თამარ გაგოშიძე –პროფესროსი
3. ვახტანგ ნადარეიშვილი–პროფესორი
4. შორენა მამუკაძე –ასოცირებული პროფესორი
5. თამარ აბაშიძე –ასოცირებული პროფესორი
6. ირინე ჟვანია–ასოცირებული პროფესორი
7. ვლადიმერ გამსახურდია -ასისტენტ-პროფესორი 
8. მაია მაჭავარიანი–წერეთელი – ასისტენტ –პროფესორი

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

წინასწარი და საჯარო დაცვა

1. იამზე კუტალაძე – პროფესორი
2. მაია რობაქიძე – ასოცირებული პროფესორი
3. სოფიო დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
4. თეა გველესიანი –დოქტორი
5. მარინა ელბაქიძე -დოქტორანტი
6. ლამარა სუხიტაშვილი -დოქტორანტი
7. ნინო წულაია – დოქტორანტი

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

წინასწარი და საჯარო   დაცვა:



1. ნანა სუმბაძე - პროფესორი
2. ანასტასია ქიტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. ეკატერინე ფირცხალავა - ასოცირებული პროფესორი
4. თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი
5. ირინე ჟვანია - ასოცირებული პროფესორი
6. თამარ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
7. ელენე კვანჭილაშვილი–ასოცირებული პროფესორი
8. მედეა დესპოტაშვილი–ასოცირებული პროფესორი

იურუდიული ფსიქოლოგია

წინასწარი და საჯარო   დაცვა:

1. ვახტანგ ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
2. ლალი სურმანიძე - პროფესორი
3. შორენა მამუკაძე –ასოცირებული პროფესორი
4. თამარ აბაშიძე –ასოცირებული პროფესორი
5. ირინე ჟვანია–ასოცირებული პროფესორი
6. დიმიტრი ჩუბინიძე– დოქტორი
7. ერეკლე მაღლაკელიძე  - დოქტორანტი
8. ნაზი ფარსადანიშვილი  - დოქტორანტი
9. თინათინ ბანძელაძე - დოქტორანტი
10. თამარ ჩხაიძე – დოქტორანტი
11. ნთია სორდია –დოქტორანტი
12. ნუცა საღარაძე –დოქტორანტი

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია
წინასწარი დაცვა

1. ლალი სურმანიძე -პროფესორი
2. თამარ გაგოშიძე –პროფესროსი
3. ვახტანგ ნადარეიშვილი–პროფესორი
4. შორენა მამუკაძე –ასოცირებული პროფესორი
5. თამარ აბაშიძე –ასოცირებული პროფესორი
6. მანანა მელიქიშვილი–ასოცირებული პროფესორი
7. ვლადიმერ გამსახურდია -ასისტენტ-პროფესორი 
8. დიმიტრი ჩუბინიძე -დოქტორი

საჯარო   დაცვა
1. ლალი სურმანიძე -პროფესორი
2. თამარ გაგოშიძე –პროფესროსი
3. ვახტანგ ნადარეიშვილი–პროფესორი
4. თამარ აბაშიძე –ასოცირებული პროფესორი
5. მანანა მელიქიშვილი–ასოცირებული პროფესორი
6. ვლადიმერ გამსახურდია -ასისტენტ-პროფესორი 
7. დიმიტრი ჩუბინიძე -დოქტორი



ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება

წინასწარი და საჯარო   დაცვა

1. ლუიზა არუთინოვი -ასოცირებული პროფესორი
2.ხათუნა მარწყვიშვილი -ასოცირებული პროფესორი
3. მანანა მელიქიშვილი -ასოცირებული პროფესორი
4. თეონა ლოდია -ასისტენტ პროფესორი
5. მარიამ ფანჯიკიძე -ასისტენტ-პროფესორი
6. თინათინ ბანძელაძე -დოქტორანტი

განათლების მეცნიერებები

წინასწარი და საჯარო   დაცვა:

1. ქეთევან ჭკუასელი - პროფესორი
2. იზაბელა პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. ზაქარია ქიტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
4. რუსუდან სანაძე -ასოცირებული პროფესორი
5. ივანე მინდაძე - ასოცირებული პროფესორი
6. ნინო ჩახუნაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი
7. ეფემია ხარაძე - ასისტენტ-პროფესორი

        

მასწავლებელთა განათლება

წინასწარი და საჯარო   დაცვა:

1. ქეთევან ჭკუასელი - პროფესორი
2. იზაბელა პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. ზაქარია ქიტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
4. რუსუდან სანაძე -ასოცირებული პროფესორი
5. ივანე მინდაძე - ასოცირებული პროფესორი
6. ნინო ჩახუნაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი
7. ეფემია ხარაძე - ასისტენტ-პროფესორი


