აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და
დოქტორანტთა სამეცნიერო
კონფერენცია
XXX
(I)

პროგრამა

ქუთაისი

2020 წელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2020 წლის 10-11სექტემბერს, გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სტუდენტთა,მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა
სამეცნიერო კონფერენცია.
კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.

სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და
დოქტორანტთა სამეცნიერო
კონფერენცია
XXX
(I)

პროგრამა

ქუთაისი; 2020 წელი
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საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი:
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუტეტის დეკანი:
ასოცირებული პროფესორი - ლუკა დვალიშვილი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუტეტის
დეკანის მოადგილეები:
ასოცირებული პროფესორი - ნინო ფხაკაძე
ასოცირებული პროფესორი - ეკატერინე გაჩეჩილაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი - ინგა აბრამიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი:
ასოცირებული პროფესორი - მერაბ ჭუმბურიძე
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტური
კონფერენციის ორგანიზების ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი - რამაზ ხაჭაპურიძე
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
პროფესორი ავთანდილ ნიკოლეიშვილი
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი - ნინო ნიჟარაძე
გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი - რამაზსვანიძე
კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი: პროფესორი - ნინო ჩიხლაძე
სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
პროფესორი - ინგაკიკვიძე
აღმოსავლური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
პროფესორი - ნომადი ბართაია

ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
პროფესორი სულხან კუპრაშვლი
ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი - მერაბ მაღრაძე
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11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი - პარასკევი, 2020 წელი
ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო:10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ქართული ენის მიმართულება
სექცია: ქართული ენა
სექციის ხელმძღვანელი − პროფესორი რუსუდან საღინაძე
1. ქართულ წერითსა და ზეპირ მეტყველებაში გავრცელებული
შეცდომები
სტუდენტი - ნინო კალანდია; ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)

ხელმძღვანელი - პროფესორი რუსუდან საღინაძე
2. თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმირების საკითხები
(მედიისა და ინტერნენტმასალების მიხედვით)
სტუდენტი - თამთა შავიანიძე; ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)

ხელმძღვანელი - პროფესორი რუსუდან საღინაძე
3. თანამედროვე

ქართულ

მეტყველებაში

გავრცელებული

ენობრივი დარღვევები
სტუდენტი - ირმა ძნელაძე; ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)

ხელმძღვანელი - პროფესორი რუსუდან საღინაძე
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4. სოფელი რატევანის ტოპონიმები
სტუდენტები-ანა გელენიძე;ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)
ქრისტინა მურცხვალაძე; ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)

ხელმძღვანელი:ასოცირებული პროფესორი-ლუიზა ხაჭაპურიძე
5. ქორწინებასთან დაკავშირებული ლექსიკა ბოლნისურ მეტყველებაში
სტუდენტები - ანა რობაქიძე; ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)

მარიკა პაპასკირი;ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)

ხელმძღვანელი:ასოცირებული პროფესორი - ლუიზა ხაჭაპურიძე
6.სახელთა წარმოქმნა ანა კალანდაძის შემოქმედებაში
სტუდენტი- გვანცა ჩუბინიძე; ქართული ენა და ლიტერატურა; III
კურსი; (ბაკალავრიატი)

ხელმღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარინე კუხალაშვილი
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11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი - პარასკევი, 2020 წელი
ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო:10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ქართული ლიტერატურის მიმართულება
სექცია: ქართული ლიტერატურა
სექციის ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი გია ხოფერია
1.თურქეთში მოღვაწე ეთნიკურად ქართველი მწერალი ისმაილ ყარა
(შავიშვილი)
სტუდენტი

-

ნინო

ნიკოლეიშვილი;

ქართული

ლიტერატურა

(მაგისტრატურა; II კურსი)
ხელმძღვანელი- პროფესორი ავთანდილ ნიკოლეიშვილი
2.გიორგი ავალიშვილი, როგორც ნოველისტი
სტუდენტი

-

ქრისტინე

ონიანი;

ქართული

ლიტერატურა

(მაგისტრატურა; II კურსი)
ხელმძღვანელი- ასოცირებული პროფესორი გია ხოფერია
3.ვასილ ბარნოვის რელიგიურ-ფილოსოფიური შეხედულებები და
მსოფაღქმა ისტორიული რომანების („ტრფობა წამებულისა“ და
„არმაზის მსხვერავა“) მიხედვით
სტუდენტები -ნარი გაბუნია; ქართული ენა და ლიტერატურა; IV
კურსი; (ბაკალავრიატი)
ქეთევან

ნიკოლეიშვილი - ქართული ენა და ლიტერატურა; IV

კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი- ასოცირებული პროფესორი თენგიზ გუმბერიძე
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4. ბაროკოს ესთეთიკა ვახტანგ მეექვსეს პოეზიაში
სტუდენტები- ხატია შოვნაძე; ქართული ენა და ლიტერატურა;
IV კურსი; (ბაკალავრიატი)
მონიკა ცნობილაძე; ქართული ენა და
ლიტერატურა; IV კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა ჩოგოვაძე
5.ექვთიმე თაყაიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობა
სტუდენტები -ლიკა რობაქიძე; ქართული ენა და
ლიტერატურა; II კურსი; (ბაკალავრიატი)
გვანცა ჩუბინიძე; ქართული ენა და
ლიტერატურა; II კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი ლელა ჩოგოვაძე
6.სამისნო დანიშნულებანი და რიტუალები სოფელჭოგნარში
სტუდენტი-ანი ჟორჟოლიანი; ქართული ენა და
ლიტერატურა; II კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნორა ნიკოლაძე
7.რწმენა-წარმოდგენები ჩემი სოფლის (ზედა სიმონეთი) მაგალითზე
სტუდენტები - ზაიდა ბაზაძე; ქართული ენა და
ლიტერატურა; II კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ნორა ნიკოლაძე
9.დოკუმენტური სინამდვილის მხატვრული ასახვა რეზო ჭეიშვილის
რომანში „მუსიკა ქარში“
სტუდენტი- დარეჯან ხურციძე; ქართული ლიტერატურა;
II კურსი; (მაგისტრატურა)
ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი ლუკა დვალიშვილი
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11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი - პარასკევი, 2020 წელი
ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო: 10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სექცია: ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე ქურდაძე
1.მიმდინარე შეფასების სისტემა და სტუდენტთა დამოკიდებულება
სტუდენტები- თამარ გოგოლიშვილი; (ინგლისური ენა და
ლიტერატურა; III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ნათია ბოჭორიშვილი; (ინგლისური ენა და ლიტერატურა; III კურსი;
(ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი ნინო ნიჟარაძე
2. ზრდასრულობა, როგორ უმანკოების დაკარგვის სიმბოლო იენ
მაკიუენის „მონანიება“
სტუდენტი - მარიამ ავალიანი;
(ინგლისური ფილოლოგია;
IV კურსი; მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი თამარ კობეშავიძე
3. „არასანდო

მთხრობელის

საკითხი

ჯ.

ბარნსის

რომანში

„ფლობერის თუთიყუში“
სტუდენტი - ქრისტინე ვარდოსანიძე;
(ინგლისური ფილოლოგია;
IV კურსი; მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი თამარ კობეშავიძე
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4.შუა საუკუნეების ლიტერატურა, ჩოსერი და „ჰარი პოტერი“
სტუდენტი-სალომე ბუბუტეიშვილი; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი ელისო ფანცხავა
5.უილიამ შექსირის „მაკბეტი“ - წყაროები და მთავარ გმირთა
ევოლუცია
სტუდენტი- თინათინ გაზაშვილი; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ელისო ფანცხავა

6.შექსპირის

„მეფე

ლირის“

თარგმნის

ისტორიისათვის

საქართველოში
სტუდენტი - თამარ ფანცხავა;(ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ელისო ფანცხავა

7. პოლიტიკური დისკურსის არსი
სტუდენტი- ფიქრია სოფრომაძე; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი მაია ალავიძე

8. თარგმნის თეორია როგორც მეცნიერების რაობა
სტუდენტი - თამარ გიორგაძე;(ინგლისური ფილოლოგია;

II კურსი; მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი მაია ალავიძე
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9. პოლიტიკური დისკურსი, როგორც დისკურსის ანალიზის ერთერთი სახე და მისი სემანტიკური და პრაგმატიკული თავისებურებანი
სტუდენტი - თამარ მანაგაძე; (ინგლისური ფილოლოგია; IIკურსი;
მაგისტრატურა;)
ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი მაია ალავიძე

10.დიალოგის როლი და დრამატურგიული ფუნქცია რომანში
„სიამაყე და მცდარი აზრი“
სტუდენტი - ნუნუ მაღლაკელიძე; (ინგლისური ფილოლოგია;
IV კურსი; ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ნათია ქვაჩაკიძე

11. The power of introverts
სტუდენტები: ლიკა ახვლედიანი; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; ბაკალავრიატი)
ლილე ვერულაშვილი; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი: ასისტენტ - პროფესორი სოფიო ყიფიანი
12. How effective is online learning?
სტუდენტები: დიანა ჯანელიძე; (ინგლისური ფილოლოგია;
IIკურსი; ბაკალავრიატი)
მარიამ ახვლედიანი; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი: ასისტენტ - პროფესორი სოფიო ყიფიანი

13. How universities can become student – centric instutions
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სტუდენტები: მარიამ ახვლედიანი; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; ბაკალავრიატი)
მარიამ კუხიანიძე; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი: ასისტენტ - პროფესორი ნინო დემეტრაძე
14.Online learnig resources
სტუდენტი - მიშელ ბერეკაშვილი; (ინგლისური ფილოლოგია;
II კურსი; ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ქურდაძე
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11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი- პარასკევი, 2020 წელი
ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო:10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სექცია: გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
გერმანული ენისა და ლიტერატურის სექცია
სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რამაზ სვანიძე
1. „კლოუნადის“ ესთეთიკური კატეგორია გ. გრასის „თუნუქის
დოლში“
სტუდენტი- თინათინ ლეთოდიანი;
გერმანული ფილოლოგია (დოქტორანტი)
ხელმძღვანელი- პროფესორი ნანული კაკაურიძე
2. მოტივთა კონტრაპუნქტული ქსელი თ. მანის „ჯადოსნურ
მთაში“
სტუდენტი - ნათია ჭოლაძე
გერმანული ფილოლოგია (დოქტორანტი)
ხელმძღვანელი - პროფესორი ნანული კაკაურიძე
3. სტალინის

კულტის

საკითხისათვის

გრიგოლ

რობაქიძის

რომანში „ჩაკლული სული“ და თანამედროვე დისკურსი
სტუდენტები - მარიამ ფორჩხიძე;
ინგლისური ფილოლოგია; IVკურსი;
თამარ სომხიშვილი;
ინგლისური ფილოლოგია; IVკურსი;
ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი რამაზ სვანიძე
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11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი- პარასკევი, 2020 წელი
ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო:10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სექცია: კლასიკური და რომანული ფილოლოგია
სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო ჩიხლაძე
1.ანტიკური ეპიკური პოეზიის (ჰომეროსი, აპოლონიოსი,
ვერგილიუსი) ეპითეტების ინგლისურ-ქართული თარგმანების
შეპირისპირებითი ანალიზი
სტუდენტი -ნათია არველაძე; (კლასიკური ფილოლოგია)
დოქტორანტურა; III;
ხელმძღვანელი - პროფესორი ნინო ჩიხლაძე
1. სოციალურ - პოლიტიკური პრობლემები ჟ. მ. გლე კლეზიოს
რომანებში
სტუდენტი -თამარ ხურციძე; (კლასიკური და
რომანული ფილოლოგია);
მაგისტრატურა; II კურსი
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ლია ნოზაძე
3.ოჯახის ფენომენი ჰომეროსთან „ოდისეას“ მიხედვით
სტუდენტი - დარეჯან ჭანკვეტაძე; (კლასიკური და
რომანული ფილოლოგია);
მაგისტრატურა; II კურსი
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი შორენა ბარბაქაძე
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4.იდიომების ეთნოკულტურული სპეციფიკა ფრანგულ ენაში
სტუდენტი - ქეთევან აბაშიძე; ქართული ენა და ლიტერატურა
(ფრანგული ენა და ლიტერატურა - მაინორი; )
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი მირანდა ლომიძე
5. ლათინური, როგორც სამედიცინო და იურდიული
ტერმინოლოგიის ენა
სტუდენტი - ცირა კორძაძე; ინგლისური ფილოლოგია; III კურსი
ხელმძღვანელი -მასწავლებელი - ნათია არველაძე;
6.ანაქსიმანე მილეთელის მოძღვრებიდან დანინგ კრუგერის
ეფექტამდე
სტუდენტი - ხათუნა სალაძე;
ქართული ენა და ლიტერატურა; IV კურსი
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი ვერა წერეთელი

11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი- პარასკევი, 2020 წელი
14

ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო: 10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სექცია: სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი - ინგა კიკვიძე

1. ივან ბუნინის ლირიკის ქართული თარგმანების შესახებ
სტუდენტი - ნათია ფესტვენიძე; რუსული ფილოლოგია;
(ბაკალავრიატი); IV კურსი
ხელმძღვანელი-ასისტენტ პროფესორი ნელი სიჭინავა
2.ქართული ელემენტები გოგოლის „მკვდარ სულებში“
სტუდენტი- ნინო ვეკუა; ქართული ენა და ლიტერატურა;
(ბაკალავრიატი); III კურსი
ხელმძღვანელი-ასისტენტ პროფესორი ვერა კვანტრე

11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი - პარასკევი, 2020 წელი
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ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო: 10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სექცია: ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტი,
საქართველოს ისტორიის მიმართულება
ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტი,
კაბინეტი№1210
სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი
ოთარ ნიკოლეიშვილი
1.დინარ დედოფლის შესახებ
სტუდენტი - ალეკო წიქორიძე; ისტორია; II კურსი (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - პროფესორი სულხან კუპრაშვილი
2.1920 წლის 7 მაისის რუსეთ - საქართველოს ხელშეკრულება: მისი
მომზადება, გაფორმება და მნიშვნელობა
სტუდენტი- ნათელა ზარანდია; მაგისტრატურა; IV;
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი ოთარ ნიკოლეიშვილი
3.ქართველ ხალხთა ჩაცმულობა
სტუდენტი-ანი ისიანი; ისტორია; II კურსი (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ელდარ თავბერიძე
4.ლეჩხუმი - ერთი კალმის მოსმით
სტუდენტი - მარიამ ფრუიძე; ისტორია; II კურსი (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ელდარ თავბერიძე
5.1924 წლის აჯანყება
სტუდენტი - ეკატერინე გუჯეჯიანი;
ისტორია; II კურსი (მაგისტრატურა)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ლია გაბუნია

11 – 12 სექტემბერი, ხუთშაბათი- პარასკევი, 2020 წელი
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ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრო:10 საათიდან - 16 საათამდე
სექციური მუშაობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტი
მიმართულება: არქეოლოგიადამსოფლიო ისტორია
სექციები: არქეოლოგია, მსოფლიო ისტორია, ეთნოლოგია;
სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი
მერაბ ჭუმბურიძე

1.

ქალკოლითური

დასახლება

ბრინჯაოს

მღვიმეში,

ცუცხვათის

მღვიმოვავი კომპლექსი (საქართველო იმერეთი).

სტუდენტები: თეონა ჭანკვეტაძე; არქეოლოგია;
III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ბექა ჩაფიძე; არქეოლოგია;
III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი მერაბ ჭუმბურიძე
2.ჯვაროსნული სახელმწიფოები აღმოსავლეთში
სტუდენტი - დავით კოხრეიძე; ისტორია; III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი ინგა აბრამიძე
3.ხალხური და მეცნიერული მედიცინა ბატონების შესახებ
სტუდენტი - კონსტანტინე ტოფაძე;
მედიცინის ფაკულტეტი;
“მედიცინა + PBL”; III;
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი დავით შავიანიძე
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4. ბოლნისის ქართული მოსახლეობის ხალხური სამედიცინო ცოდნა
(უახლესი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)
სტუდენტი -თამარ აბუთიძე;ისტორია; III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი დავით შავიანიძე
5. ბოლნისის მკვიდრი ქართული გვარსახელები (ეთნოგრაფიული
მასალების მიხედვით)
სტუდენტი -ნიკა სახელაშვილი; ისტორია;
III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი დავით შავიანიძე
6. შელოცვები და მასთან დაკავშირებული რიტუალები ქვემო იმერეთში
ჩამოსახლებულ სვანთა ყოფა-ცხოვრებაში
სტუდენტი - პეტრე რუხაძე; ისტორია;
III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი რამაზ ხაჭაპურიძე
7. მთებში დამალული ქართული საუნჯე
სტუდენტი - ანი ისიანი; ისტორია;
II კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი -ასოცირებული პროფესორი რამაზ ხაჭაპურიძე

8. გზაში

დაკარგული

„ბატონები“

(ბოლნისის

2019

ეთნოგრაფიული ექსედიციის მასალების მიხედვით)
სტუდენტი: დათა მაცაბერიძე; ისტორია;
III კურსი; (ბაკალავრიატი)
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი
ლუიზა ხაჭაპურიძე
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წლის

კონფერენციის მუშაობის დამთავრების შემდეგ სექციების სხდომების მუშაობის შესახებ ანგარიშები უნდა წარმოადგინონ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანატში.
ანგარიშში ასახული უნდა იყოს კონფერენციის მუშაობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მითითებულ იქნეს იმ მომხსენებელთა გვარები, რომელთა მიერ წარმოდგენილმა თემებმა განსაკუთრებით მიიპყრეს მსმენელთა ყურადღება, როგორც მეცნიერულად მაღალ დონეზე შესრულებულმა შრომებმა და იმსახურებენ სიგელებს
მიღწეული წარმატებისათვის.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი
III კორპუსი; III სართული; კაბინეტი N 3307

19

