
 

 

 

 

 

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 

საერთაშორისო უსაფრთხოება და დემოკრატია 

 

 

 

 

 

27-28 მარტი 

 

 

 

თბილისი, 2021 

 

 



 

                                                                                პროგრამა 

 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი და ახალგაზრდა საჯარო მოხელეთა აუდიტორია 

„ასმა“, 2021 წლის 27-28 მარტს ატარებს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას, 

სახელწოდებით „საერთაშორისო უსაფრთხოება და დემოკრატია“. 

კონფერენციის მიზანია: 
 თანამედროვე დემოკრატიის წინაშე არსებული დილემებისა და საფრთხეების 

განხილვა; 

 დემოკრატიის ამჟამინდელი იდეოლოგიური ჰეგემონიის კრიზისის განხილვა; 

 საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევებზე დისკუსიების სტიმულირება; 

 სამეცნიერო საქმიანობაში სტუდენტთა აქტიური ჩართვის სტიმულირება სამეცნიერო 

მუშაობის შემდგომი განვითარებისათვის. 

 

სამუშაო ენა:  
ქართული 

 

რეგლამენტი: 
მოხსენება - 15 წუთი, დისკუსია - 5 წუთი; 

მონაწილეობის მეთოდი 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა: 

 2021 წლის 22 მარტამდე  უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე:  
https://forms.gle/vbxMuxhavLq57cm9A 

 წარმოდგენილ საკონფერენციო ნაშრომს უნდა ჰყავდეს ერთი, ან მაქსიმუმ ორი 

ავტორი. 
 2021 წლის 25 მარტამდე უნდა წარმოადგინოთ საკონფერენციო ნაშრომი 

(არაუმეტეს 12 გვერდისა) და პრეზენტაცია (არაუმეტეს 15 სლაიდისა). 
 გთხოვთ ნაშრომები გამოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე - 

asma@eeu.edu.ge  

საკონტაქტო პირები 

გიორგი მინასიანი - giorgi.minasiani@eeu.edu.ge 

ნინო ბოჭორიძე - ninobochoridze12@gmail.com 

ციცინო გვიშიანი - gvishiani1991@gmail.com 

ანა ნემსაძე - nemsadzeana@gmail.com  

მარიამი ლუკავა - Mariami.Lukava@eeu.edu.ge 

ამირან აბაშიძე - ab.amirani24@gmail.com  

ნინი აბულაძე - niniabuladze323@gmail.com 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

ახალგაზრდა საჯარო მოხელეთა აუდიტორია „ასმა“ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FvbxMuxhavLq57cm9A%3Ffbclid%3DIwAR1UXugGo5jPU3T5yghOG-H9pmW5Xbs7-tpDZBJuJ61tPlEDQV1nnfnDYQU&h=AT2ctpU3kBhwY9na5qyIDxD4ISFtNn3Ben4aa11_wU0fLwZsKvusiJeMdaxNh9sLVg5pC_VFfZL1AUE4Y5tDSMaY-d9h5oeGdediqy5jlS_dwQyNuETaSijBiidr3ORLzIs&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0PNR2T3H7FxC_h2F9XR5zTGCkLyDqWKNAl-2fxwUSZXfbLm9aioOp5SKW1HzWiHFyjdkwMvTsvKnINPFHR49f2bdHVKdRDJwW4r9WXsf5PcVbGDUZ-jB6jPebw305yn7PsrWcddyETeXuk4igXtE7LJwbzDAKdYh6DTZNOHj6Qkrxy
mailto:asma@eeu.edu.ge
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სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 

საერთაშორისო უსაფრთხოება და დემოკრატია 

2021 წლის 27 მარტი; 11.00-16.00 

კონფერენციის სამუშაო ენა: 

ქართული 

დღის წესრიგი 

10.00-11.00 რეგისტრაცია და მიღება  

11.00-11.20 კონფერენციის გახსნა/მისალმება  

შალვა მაჭავარიანი, 

ვიცე რექტორი სამეცნიერო საკითხებში, აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტი 

დავით ჩერქეზიშვილი, 

რექტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

რუსუდან ჩიქოვანი, 
ვიცე რექტორი, სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების საკითხებში 

 

 

11.20-11.40 

 

 

11.40-12.00 

 

12.00-12.20 

 

 

 

12.20-12.40 

 

 

 

 

12.40-13.00 

 

 

 

კონფერენციის სამუშაო ნაწილი 

მომხსენებლები: 

გიორგი მინასიანი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი.  

ნაშრომის სათაური: ჰიბრიდული ომის შესაძლებლობები მსოფლიოსა და 

საქართველოში 

 
ამირან აბაშიძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: მიგრაცია და საერთაშორისო უსაფრთხოება 

 

გიორგი ხარატიშვილი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ირანის გეოპოლიტიკური მიზნები ახლო 

აღმოსავლეთში და რეგიონის უსაფრთხოება 

 

ირაკლი შაიშმელაშვილი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი 

საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ადმინისტრაციული ერთეულების 

განვითარების ხელშეწყობაში (ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე) 

 

ვანო გომურაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: საერთაშორისო უსაფრთხოება და უსაფრთხოების 

კონცეფცია საერთაშორისო დონეზე 

 



13.00-13.20 

 

 

 

 

13.20-13.40 

მაქა ხანგოშვილი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: პანკისის ხეობის საკითხი საქართველოს 

დემოკრატიული განვითარების გზაზე. 

 

ნინო მაზიაშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: სეპარატიზმის პრობლემა თანამედროვე 

საერთაშორისო ურთიერთობებში   
 

13.40-14.00 შესვენება 

 

14.00-14.20 

14.20-14.40 

14.40-15.00 

15.00-15.20 

15.20-15.40 

მომხსენებლები: 

ნინო გომურაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: აღმასრულებელი ხელისუფლების მოდელები და 

მათი პრაქტიკა აშშ-სა და საფრანგეთის მაგალითზე 

 

ანანო კიტია, თაკო ქარდავა, საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ლიბერალური ინსტიტუტების კრიზისი XXI 

საუკუნის დასაწყისში 
 

ლანა გოგელია, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, 

ნაშრომის სათაური: კავკასიის რეგიონი: ზესახელმწიფოთა ინტერესების 

შეჯახების წერტილი 

 

მარიამ ეშმაკურაშვილი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: რუსული ,,რბილი ძალა", რეალური საფრთხე 

საქართველოსთვის 

 

რამილა ასლანოვა, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ნაადრევი ქორწინების ნეგატიური გავლენა ქვეყნის 

განვითარებაში 

15.40-16.00 კონფერენციის შეჯამება 

 
 

 

 

 



სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 

საერთაშორისო უსაფრთხოება და დემოკრატია 

2021 წლის 28 მარტი; 11.00-16.40 

კონფერენციის სამუშაო ენა: 

ქართული 

დღის წესრიგი 

10.00-11.00 რეგისტრაცია და მიღება  

 

 

11.00-11.20 

 

 

11.20-11.40 

 

 

11.40-12.00 

   

 

12.00-12.20 

 

 

 

12.20-12.40 

 

 

12.40-13.00 

 

 

 

 

13.00-13.20 

 

 

კონფერენციის სამუშაო ნაწილი 

მომხსენებლები: 

ნინო ბოჭორიძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ქალთა როლი ქართული დემოკრატიის 

ჩამოყალიბების პროცესში 1918-1921 წწ. 

 

სალომე მარგალიტაშვილი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ბავშთა დაცვის პოლიტიკა დემოკრატიულ 

სახელმწიფოში 

 

თეკლე ნაროუშვილი, ნინო ქენქაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიული 

ღირებულებები 

 

სალომე აგურაშვილი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: კიბერსივრცე და კიბერუსაფრთხოების გამოწვევები 

 

თამარი ლეკიშვილი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: დემოკრატიის დილემები და საფრთხეები 

 
ქეთი ელიზბარაშვილი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერისტეტი. 

ნაშრომის სათაური: საერთაშორისო უსაფრთხოების რაობა 

,,დემოკრატიული მშვიდობის" პირობებში: უსაფრთხოების თეორია და 

მსოფლიო წესრიგის ტრანზიციულობა 

 

მარიამ პავლიაშვილი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: საერთაშორისო მიგრაცია, როგორც გლობალური 

პრობლემა, Covid - 19 და მიგრანტთა კრიზისი 

 



 

13.20-13.40 

თინათინ ტაბატაძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ჰუმანიტარული ინტერვენცია და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების როლი დღევანდელ მსოფლიოში 

13.40-14.00 შესვენება 

 

14.0014.20 

14.20-14.40 

14.40-15.00 

15.00-15.20 

15.20-15.40 

 

15.40-16.00 

 

16.00-16.20 

მომხსენებლები: 

დავით ბალაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.  

ნაშრომის სათაური: კულტურა, როგორც  „რბილი ძალის“ წყარო 

 

მარიანნა კარაპეტიან, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: საერთაშორისო უსაფრთხოება და დემოკრატია 

 

ანა ცქვიტარია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: ეკონომიკური უსაფრთხოება და საერთაშორისო 

ბიზნესი 

 

გიგი გიგიტელაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: დემოკრატია და საარჩევნო სისტემები 

 

ფარი მეხრალიევა, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

ნაშრომის სათაური: რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების როლი 

ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებაში 

 

დაჩი ხაჩიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: საერთაშორისო უსაფრთხოება და დემოკრატია. 

 

ანა ნემსაძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: საჯარო მმართველობის მნიშვნელობა 

დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში 

16.20-16.40 კონფერენციის შეჯამება 

 
 

 


