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1 IG/29/1/16 ლაშა სუხიშვილი
საქართველოს აღმოსავლეთ კავკასიონის მთათაშუა არის ტექტონიკურ-

გეომორფოლოგიური ანალიზი რაოდენობრივი მეთოდებით

აშშ

არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

(დედამიწისა და კოსმოსის კვლევის ფაკულტეტი)

1

2 IG/52/1/16 ირაკლი ჩაგანავა

სინათლით მართვადი გაუმჯობესებული თვისებების მქონე 

პოლარიზაციულად მგძნობიარე და მათ შორის 

აზოთხევადკრისტალური მასალების მიღება და კვლევა

აშშ

თხევადი კრისტალების ინსტიტუტი
1

3 IG/14/3/16 ირმა ხაჩიძე

თანამედროვე ობიექტური მეთოდები და მიდგომები ADHD-ს 

(ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიურობა) და აუტისტური 

სპექტრის მქონე ბავშვების კვლევისა და მკურნალობისათვის

აშშ

სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის მედიცინის 

სკოლა

3

4 IG/28/5/16 ხათუნა ბურკაძე
კიბერუსაფრთხოების სამართლებრივი საკითხები ეროვნული 

კანონმდებლობების მიხედვით

აშშ

ტუფტის უნივერსიტეტი, ფლეთჩერის 

დიპლომატიისა და სამართლის სკოლა

5

5 IG/15/1/16 ნატა ბაკურაძე
Bacteroides გვარის კულტურების სახეობრივი იდენტიფიკაცია და 

ენტეროტოქსინის მაკოდირებელი გენის დეტექცია

ბელგია

გენტის უნივერსიტეტის სამედიცინო კვლევის 

მეორე შენობა

1

6 IG/46/1/16
ელენა 

ფილიშვილი

კვაზი-პერიოდული მაგნიტოჰიდროდინამიკური პროცესების კვლევა 

მზის ანთებების მახლობლობაში

ბელგია

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი
1

7 IG/47/1/16 გრიგოლ დიდიძე
მზის აქტიური რეგიონების მახლობლად რადიო გამოსხივების 

წყაროების, კომბინირებული რადიო და ოპტიკური  დაკვირვებები

ბელგია

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი
1

8 IG/50/1/16 სალომე ბაგაშვილი მზის კორონული ხვრელების ჯეტების დინამიკა
ბელგია

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი
1

9 IG/51/1/16 გულსუნ დუმბაძე მზის აქტიური რეგიონების  გრძელპერიოდიანი რხევების შესწავლა

ბელგია

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი 1

10 IG/54/6/16 ოქროპირ ჯიქური

კემბრიჯის უნივერსიტეტის წიგნსაცავში დაცული ქართული 

ხელნაწერები და მათი ანდერძ-მინაწერები (კოდიკოლოგიური და 

ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი კვლევა)

გაერთიანებული  სამეფო

კემბრიჯის უნივერსიტეტი
6

11 IG/37/6/16
დავით 

მაზიაშვილი

შექსპირის რეცეფცია XX საუკუნის მეორე ნახევრისა და XXI საუკუნის 

ინგლისურ ლიტერატურასა და თეატრში

გაერთიანებული  სამეფო

ოქსფორდის უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა 

და ლიტერატურის ფაკულტეტი

6

12 IG/9/1/16 იოსებ ქინქლაძე
წყალდიდობა-წყალმოვარდნების რისკების შეფასება თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით. მდინარე სუფსის აუზის მაგალითზე

გაერთიანებული სამეფო

ბრისტოლის უნივერსიტეტი.

გეოგრაფიის მეცნიერებათა სკოლა

1
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13 IG/22/5/16 სალომე ჭურაძე
ეკონომიკურ საქმიანობაში სახელმწიფოს ინტერვენციის ფორმა და 

შინაარსი საქართველოსა და ევროკავშირის სამართლის ჭრილში

გერმანია

ზაარლანდის უნივერსიტეტის ევროპის 

ინსტიტუტი

5

14 IG/44/1/16 გიორგი კირკიტაძე
ახლო-დისტანციური ციფრული აერო ფოტოგრამმეტრიის და 

მულტისპექტრული აეროგადაღების გამოყენება გარემოს კვლევებში

გერმანია

კიოლნის უნივერსიტეტი
1

15 IG/2/6/16 ბაჩანა ჯიშკარიანი
ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაციის 

პერსპექტივები

გერმანია

მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის სახელობის 

უნივერსიტეტი

6

16 IG/40/3/16 ნათია ფერაძე

ინსულინის მწარმოებელ პანკრეასის ბეტა უჯრედებსა და 

ირგვლივმდებარე ქსოვილებს შორის ჰუმორული ურთიერთქმედება: 

შესაძლო ინტერაქცია NUPR1-სა და REG3β -ს შორის ბეტა უჯრედების 

დაზიანების დროს

გერმანია

ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა 
3

17 IG/10/1/16 ნინო მაზიაშვილი
თავის ტვინის ჰიპოკამპალური სწრაფი რხევების კვლევა ნორმასა და 

ეპილეფსიაში

გერმანია

ჩარიტეს სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა, 

ნეიროფიზიოლოგიის ინსტიტუტი

1

18 IG/27/6/16 მზისა ბუსკივაძე თურქ ხალხთა ფოლკლორი და ლიტერატურა
თურქეთი

ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტი
6

19 IG/26/5/16
კონსტანტინე 

წერეთელი

იაპონიის რეგიონული პოლიტიკის კვლევა  ცივი ომის შემდგომ 

პერიოდში პრემიერ-მინისტრების ჰატოიამასა და აბეს პოლიტიკის 

შედარების საფუძველზე

იაპონია

ცუკუბას უნივერსიტეტი
5

20 IG/8/1/16
ალექსანდრე 

გვენცაძე

კუმისი-წალკის ფართობის აქტიური ტექტონიკა, საქართველო: 

აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის 

ზურგის შეცოცებების ზონა

იტალია

მილანის ბიკოკას უნივერსიტეტი
1

21 IG/7/1/16 ნინო ყვავაძე
ალბათური სეისმური საშიშროებისა და სეისმური რისკის შეფასება 

საქართველოს ტერიტორიისათვის

იტალია

მიწისძვრის გლობალური მოდელი ფონდი
1

22 IG/6/1/16 თამარ ბრაგვაძე
საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნების კვლევა თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენებით

კანადა

ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის 

უნივერსიტეტი

1

23 IG/3/1/16 ლევან ტიელიძე კავკასიონის მყინვარების ინვენტარიზაცია

კანადა

ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის 

უნივერსიტეტი

1

24 IG/19/1/16 ნათია ჯალაღონია ნახშირბადის ნანოსტრუქტურების სინთეზი და კვლევა

საბერძნეთი

Nanothinx, ნახშირბადის ნანომილების კვლევა და 

განვითარება

1

25 IG/55/5/16 მაკა ნუცუბიძე
სამართლებრივი კულტურის ფორმირება პოსტ საბჭოთა 

საქართველოში - ფაქტობრივ და ნორმატიულ რეალობას შორის

საფრანგეთი

 ნანტერ ლა დეფანსის უნივერსიტეტი
5

26 IG/16/6/16 თამარ საქუაშვილი
ქალის როლის რეაქტუალიზაცია წარღვნის ბიბლიურ მითზე 

დაყრდნობით მე-20 საუკუნის ევროპულ ლიტერატურაში

საფრანგეთი

ლიონის უმაღლესი სკოლა ENS
6

27 IG/13/1/16 ოთარ ქურციკიძე
ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებული გეოლოგიური საფრთხეების 

ანალიზი და შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგია

სლოვაკეთი

ბრატისლავას კომენსკის სახელობის 

უნივერსიტეტი

1

28 IG/49/1/16
ჯუანშერ 

ჯეჯელავა

დიდ ადრონულ კოლაიდერზე (LHC/CERN) წარმოებულ პროტონ-

პროტონულ დაჯახებებში სუპერსიმეტრიის ძიება, ATLAS-ის ჯგუფთან 

კოლაბორაციის ფარგლებში

შვეიცარია

ევროპული ბირთული კვლევების ცენტრი
1

29 IG/39/5/16
ნაზი 

ფარსადანიშვილი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

თავისებურებების კვლევა საქართველოში

შვეიცარია

ჟენევის უნივერსიტეტი
5



30 IG/31/1/16 ანა ცხვედიანი
გარემოდან გამოყოფილი ბაქტერიების როლი ანტიბიოტიკების 

ბიოდეგრადაციაში

შვეიცარია

ჩრდილო-დასავლეთ შვეიცარიის გამოყენებითი 

მეცნიერებების უნივერსიტეტი

1



საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ინჟინერია და 

ტექნოლოგიები

მედიცინისა და 

ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

აგრარული 

მეცნიერებანი

სოციალური 

მეცნიერებანი

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

საქართველოს 

შემსწავლელი 

მეცნიერებანი
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სამეცნიერო მიმართულება


