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სასტუმრო მოქსი თბილისი 14 მაისი 2019 

 
 

თანამედროვე გამოწვევების, მოსალოდნელი პრობლემების პრევენციის 
გზებისა და საშუალებების წარმოჩენა და მათი გამოყენების არსებული 
პრაქტიკის გაზიარება. 

 
 
 
 
 

კონფერენციას ესწრებოდა 76 მონაწილე შემდეგი კომპანიებიდან: 

 
"რუსთავი2", GDG Georgian Distribution Group, Heidelbergcement Georgia, IMG ltd., 

insource, PricewaterhouseCoopers Georgia LLC, REA Investment, T & K Restaurants, 

The    STREAM,    World    Vision    International,     WWF,     ახალი     უმაღლესი     

სასწავლებელი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი, დიო, ვისოლ პეტროლიუმ 

ჯორჯია, თიბისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, კერძო სკოლა "შავნაბადა", ნიკორა ტრეიდი, პალიტრა მედია ჰოლდინგი, 

ს.ს. "ლომისი", სასტუმრო თბილისი მარიოტი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, საქართველოს 

სახალხო დამცველის აპარატი, სს "RMG COPPER", სს "ბაზისბანკი", სს "გაერთიანებული 

საფინანსო კორპორაცია", სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია 

ირაო, სსიპ ,,საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური“, სსიპ 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, 

სუფთა სამყარო, ღია საზოგადოების ფონდი, შპს "ახალი უმაღლესი სასწავლებელი", შპს 

"საქართველო-ურბან ენერჯი", შპს "ჯი ენ ელ", შპს „HR პარტნერსი", შპს ავერსი ფარმა, შპს 

გზაჯვარედინი, შპს სანპეტროლიუმ ჯორჯია. 
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AIRA 
 
LPMA 

ტრენერთა ასოციაცია 
 
საქართველოს მორაგბეთა 
ასოციაცია 

 
თანადამფუძვნებელი და სტრატეგიული 
საბჭოს წევრი 

 
ასოციაციის პრეზიდენტი 

 
ასოციაციის პრეზიდენტი 

 
პრეზიდენტი   

   

 
 
 

კონფერენციაზე გაფორმდა თანამშრომლობის 4 მემორანდუმი 
 

 

კონფერენციაზე მოხსენებით გამოვიდნენ ექსპერტები და პროფესიონალები 

გამომსვლელები კომპანია თემა 
ევა სელგა (ლატვია) LPMA „HR-ის დიჯიტალიზაცია - რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის“  

  

იოლანტა დისკაიტე (ლიეტუა) ექსპერტი „ხელოვნური ინტელექტის ზეგავლენა ადამიანებზე“  
  

არპი კარაპეტიანი (სომხეთი) 

 
მაჰირ გარიევი (აზერბაიჯანი) 

 

ალუდა გოგლიჩიძე 

 AHRA  

 
 

AIRA 
 
 
 

კავკასიის უნივერსიტეტი 

„მომავლის HR“   
  
  
 "ეროვნულ საწარმოებში საუკეთესო HRM პრაქტიკის  
დანერგვის გამოწვევები"  
  
  
“„განათლება და შრომის ბაზარი“  
  

ანდრო დგებუაძე 

დავით ჩერქეზიშვილი 

კლუბი ეგარი ტალანტების მართვა, ანუ სამი რამ რაც მასწავლა ფილოსოფიამ“  
  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი   

თეა რუსიტაშვილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

„საჯარო სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის  
სფეროში არსებული მიღწევები და გამოწვევები“  
  

ირმა ოქროპირიძე 

ლილი ბიბილაშვილი 

ნინო კობახიძე 

ნინო ხაჭაპურიძე 

HR ექსპერტი „HR ლაბირინთები და არიადნას ძაფი“  
  

HR პროფესიონალთა გილდია ადამიანური რესურსების სწავლების გამოწვევები საქართველოში 
  

გლობალ ბენეფიტ ჯორჯია „ქალი და ინოვაცია“  
  

სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი „დამსაქმებლის ბრენდინგი - რა სტრატეგიას მიმართა ჯიპიაი  
ჰოლდინგმა ყველაზე არაპოპულარულ პოზიციაზე ბევრი 
მრავალფეროვანი კანდიდატის მოსაზიდად“  
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ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დავით 
აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

„ადამიანური რესურსების მართვის გამოცდილება და 
ტენდენციები ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში“  
  

ეროვნული ბანკი ,,თანამშრომელთა ჩართულობის როლი საქმიანობის მართვის  
სისტემის დანერგვისას“   
  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი "სხვადასხვა თაობების მოლოდინები და რეალობა შრომის  
ბაზარზე" 

 
 
 

კულტუროლოგი 
 
 

 

 
ევა სელგა 

 
 
 
 
მემორანდუმი-ლატვიის 
ადამიანების 
რესურსების მართვის 
ასოციაციასთან  
 
 
 

იოლანტა დისკაიტე 

 
 
 
 

არპი კარაპეტიანი 

მომხსენებელთა გუნდი 
(თამთა მურადაშვილი, თამარ 
ტუფინაშვილი, ლელა ხრიკული, 
მაია თორდია,მაია მარტიაშვილი) 
ნინო ბერუაშვილი 

 
დებიუტი (თინათინ პაპიძე, ანა 
ბიკაშვილი, ანა ახალაია, ხატია 
მელაშვილი, ნინო 
ხუციშვილი,სოფო 
სულთანიშვილი) 

ლელა ფირალიშვილი 
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მაჰირ გარიევი 

მემორანდუმი - კომპანია 
AIRA-სთან 
 

 
 
დავით ჩერქეზიშვილი 
ალუდა გოგლიჩიძე 

          

 
 
 
   
 
 
   

 
 
თეა რუსიტაშვილი 

           

 

    
 
 

ანდრო დგებუაძე 

 
 
 
 

ნინო ხაჭაპურიძე 

 
 
 
 

ირმა ოქროპირიძე 
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კონფერენციის მხარდამჭერები 

 

 

 
 
 

ნინო ბერუაშვილი 

 
 
 
 

ლილი ბიბილაშვილი 

 
 
 
 

თამთა მურადაშვილი 
(მომხსენებელთა 
გუნდის 
წარმომადგენელი) 

 
 

 
ალექსი იორდანაშვილი 

 
მემორანდუმი საქართველოს 
მორაგბეთა ასოციაციასთან 

 
 
 

ნინო კობახიძე 

 
 
 
 
   თინათინ პაპიძე,            
  ანა ბიკაშვილი,  
  ანა ახალაია -    
  აღმოსავლეთ  
  ევროპის  
  უნივერსიტეტის   
 სტუდენტები 
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კონფერენციის მხარდამჭერები 

 

 

 
ირმა ოქროპირიძე, 
ანდრო დგებუაძე, 
ლელა ფირალიშვილი 

მრგვალი მაგიდა 
 


