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დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის  

2013 წლის " 29.10 " 

        №135/01-01  ბრძანებით 

 

 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჟურნალ ,,თსუ მეცნიერების” სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობა 

 

ა) ვლადიმერ პაპავა - რექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

აკადემიკოსი, - სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე;  

ბ) ლევან ალექსიძე -  რექტორის მოადგილე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის აკადემიკოსი,  პროფესორი - სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარის 

მოადგილე;  

გ) მერაბ ელიაშვილი - რექტორის მოადგილე, პროფესორი, - სარედაქციო კოლეგიის 

თავმჯდომარის მოადგილე; 

დ) მარინე ჩიტაშვილი  -  რექტორის მოადგილე, პროფესორი, -  სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი;  

ე) გიორგი ღვედაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და  განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი, პროფესორი, - სარედაქციო კოლეგიის წევრი;  

ვ) ნანა მამაგულიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის 

უფროსი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ზ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: 

ზ.ა) რევაზ გაჩეჩილაძე - პროფესორი (საზოგადოებრივი გეოგრაფია), საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი,  სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

ზ.ბ) ალექსანდრე რონდელი - პროფესორი (საერთაშორისო ურთიერთობები), 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ზ.გ) იაგო კაჭკაჭიშვილი -  პროფესორი (სოციოლოგია), სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

ზ.დ) თამაზ ჯოლოგუა - ასოცირებული პროფესორი (ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია), სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

თ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: 

თ.ა) ელგუჯა ხინთიბიძე - პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის აკადემიკოსი (ქართული ლიტერატურა), სარედაქციო კოლეგიის წევრი;  

თ.ბ) რისმაგ გორდეზიანი - პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის აკადემიკოსი (კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა და 

ნეოგრეცისტიკა), სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 



თ.გ) აპოლონ სილაგაძე - პროფესორი,  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის წევრ -კორესპონდენტი (აღმოსავლეთმცოდნეობა), სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

თ.დ) გურამ ლორთქიფანიძე - ემერიტუსი,  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის წევრ - კორესპონდენტი (ისტორია და არქეოლოგია), სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი; 

თ.ე) ზაზა ალექსიძე - ემერიტუსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის აკადემიკოსი (ქართულ-სომხურ-ალბანური ისტორია და ფილოლოგია), 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

თ.ვ) ირინე მელიქიშვილი - ემერიტუსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის წევრ - კორესპონდენტი (ენათმეცნიერება), სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ი) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი: 

ი.ა) შოთა სამსონია  - პროფესორი (ქიმია),  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის აკადემიკოსი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ი.ბ) ნოდარ ცინცაძე - პროფესორი (ფიზიკა),(ქიმია), საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ი.გ) ლია მაჭავარიანი - პროფესორი (გეოგრაფია), სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ი.დ) გია სირბილაძე  - პროფესორი  (კომპიუტერული მეცნიერება),  სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი; 

ი.ე) კარლო აქიმიძე - ასოცირებული პროფესორი (გეოლოგია), სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი; 

ი.ვ) დავით გორდეზიანი - ემერიტუსი (მათემატიკა), სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ი.ზ) მიხეილ გედევანიშვილი - ემერიტუსი  (ბიოლოგია), სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

კ) მედიცინის ფაკულტეტი: 

კ.ა) რომან შაქარიშვილი - პროფესორი (ნევროლოგია და ნეიროქირურგია), 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი;  

კ.ბ) ლავრენტი მანაგაძე - ემერიტუსი (უროლოგია), საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ლ) იურიდიული ფაკულტეტი: 

ლ.ა) თევდორე ნინიძე - პროფესორი (კერძო სამართალი), სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

ლ.ბ) ბესარიონ ზოიძე- პროფესორი (კერძო სამართალი), სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

ლ.გ) ლადო ჭანტურია- პროფესორი (კერძო სამართალი) სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

მ)  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი: 

მ.ა) იური ანანიაშვილი -  პროფესორი (ეკონომეტრიკა), სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

მ.ბ) თემურ შენგელია - პროფესორი (საერთაშორისო ბიზნესი), საქართველოს 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი,  სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

მ.გ)ნუგზარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი (მენეჯმენტი და ადმინისტრირება),  

სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 


