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2015 წლის 25 დეკემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა,

  

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის

  

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა და დანაშაულობის კვლევისა

  

და პროგნოზირების ცენტრის პროექტების წარდეგნა განხილვა:

    
    -  სამეცნიერო - პრაქტიკულ ჟურნალ „კრიმინოლოგი“-ს #1(9-10),  

  

მიეძღვნილი პროფესორ ოთარ გამყრელიძეს;

    
    -  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის  

  

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა და დანაშაულობის კვლევისა

  

და პროგნოზირების ცენტრის 2015 წლის გაწეული საქმიანობის ანგარიში;

    
    -  პროექტის „კრიმინოლოგიის ძირითადი ტერმინების განმარტებები,  

  

 ინგლისური და რუსული შესატყვისებით“ პრეზენტაცია;

  

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის
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სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა და დანაშაულობის კვლევისა

  

და პროგნოზირების ცენტრის მიერ ერთობლივად განხორციელებული

  

პროექტები წარარადგინა მალხაზ ბაძაღუა - ინსტიტუტისა და ცენტრის

  

ხელმძღვანელმა, პროფესორმა, იურდიულ მეცნიერებათა დოქტორმა,

  

ჟურნალ „კრიმინოლოგი“-ს მთავარმა რედაქტორმა.
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წარდგენას დაესწრენენ და განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს:

    
    -  მამუკა თავხელიძე -გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი,პედაგოგი
კის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
 
    -  ოთარ გამყრელიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის სამეცნიერო
საბჭოს თავჯდომარე, იურდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი   
    -  გიორგი ღლონტი -გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე
სამეცნიერო დარგში, დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
თანადამფუძნებელი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი.   
    -  მორის შალიკაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, სამართლის დოქტორი,
ასოცირებული პროფესორი.   
    -  მერაბ ტურავა - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი.   
    -  ინეზა იამანიძე - ჟურნალის სტატიის ავტორი, საქართველოს განათლების
მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.   
    -  გურამ გვეტაძე - საქართველოს შინაგან საქმეთა  ყოფილი მინისტრი, თადარიგის
გენერალ-ლეინტენატი, ჟურნალ „ კრიმინოლოგი“-ს ექსპერტთა საბჭოს
წევრი   
    -  მანანა მოსულიშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი პროფესორი,
სამართლის დოქტორი, თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი.   
    -  მარინა შაქარაშვილი - ჟურნალის სტატიის ავტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის დოქტორი   
    -  ლუარა ჭანტურია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის
თანამშრომელი.   
    -  ედიშერ ფუტკარაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი
მეცნიერ თანამშრომელი, სამართლის დოქტორი.   
    -  ვასილ გოდერძიშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებული, პროექტის მონაწილე.   
    -  გელა ხუციშვილი - საქართველოს სასაზღვრო ჯარების სარდლის ყოფილი მოადგილე,
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თადარიგის პოლკოვნიკი, ისტორიის დოქტორი   
    -  დავით გუგავა  - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი.
 
    -  ნინო ფირცხალაიშვილი - ჟურნალის სტატიის ავტორი, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი.   
    -  გურამ რუსეიშვილი - ისტორიის დოქტორი, თადარიგის პოლკოვნიკი.  
    -  მიხეილ ბაძაღუა - ჟურნალის აღმასრულებელი რედაქტორი,  დანაშაულობის კვლევისა და
პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი.   
    -  ანდრო სარჯველაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის
დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტი.   
    -  ია ფრანგიშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის
სტუდენტი.   
    -  გიორგი მეთეფშიშვილი - საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის
აღდგენის დროებითი კომისიის თანამშრომელი, თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი.
 
    -  მედეა ბაძაღუა-სანაია - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი,
საერთაშორის სამართლის მაგისტრი.   
    -  თინათინ ასათიანი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის პროექტების კოორდინატორი, ფილოლოგიის დოქტორი.
 
    -  ირაკლი ბაღიშვილი - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
ანალიტიკოსი. სამართლის მაგისტრი.   
    -  რუსუდან თავართქილაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის
თანამშრომელი.   
    -  გიორგი თოდრია - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის
დოქტორი.   
    -  გულიკო გალდავა - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე,
სამართლის დოქტორი.   
    -  ანა ფირცხალაშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლის დეკანი, სამართლის დოქტორი.   

  

პროფესორმა ოთარ გამყრელიძემ მადლობა მოუხადა მისი ღვაწლის დაფასებისათვის,
ღონისძიების ორგანიზატორებს და შეკრებილ საზოგადოებას.

  წარმოდგენილი პროექტი „კრიმინოლოგიის ძირითადი ტერმინების განმარტებები,
ინგლისური და რუსული შესატყვისებით“  ძირითადად მოწონებული და
მიღებულ იქნა , რომ გამოცემამდე შეთანხმდეს დაინტერესებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო, სახელმწიფოსა და სამართლის, ენათმეცნიერების სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებთან, სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.  
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View on YouTube

  

  

              
View on YouTube
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