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სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 

მიგრაცია და დიასპორა - გლობალური გამოწვევები  

18 ნოემბერი,  2021    

ფორმატი: ონლაინ, Zoom: https://zoom.us/j/96158080060 

Meeting ID: 961 5808 0060 

კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული 

დღის წესრიგი 

11:00 -11:30  

 

კონფერენციის გახსნა: 

შალვა მაჭავარიანი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი სამეცნიერო საკითხებში; 

მისალმება: 

კახაბერ ლაზარაშვილი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი; 
 

ვლადიმერ კონსტანტინიდი, 

საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე; 
 

პიერ -  ალექსანდრე კრევო, 

საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენელი დიასპორის საკითხებში; 
 
ირმა წერეთელი, 

საქართველოში გლობალური პროგრამის -„მიგრაცია და დიასპორა” CIM/GIZ 
კოორდინატორი. 

11:30 -11:35 კონფერენციის მონაწილეთა და დამსწრეთათვის კონფერენციის დღის წესრიგის 

გაცნობა: 

თათია ღერკენაშვილი, კონფერენციის კოორდინატორი 

 

 

 

11:35 - 11:55 

 

 

მოდერატორი:  

ლელა გოგინავა, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მიგრაციისა და დიასპორის კვლევითი 
ცენტრის ხელმძღვანელი 

მომხსენებლები: 

ცოტნე უმეკაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერისტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  (საერთაშორისო 

ურთიერთობების) ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი 

მოხსენება: 2014-16 წლების ევროპის მიგრანტთა კრიზისი, როგორც წინაღობა ე.წ. 
“4 თავისუფლების” უპირობობისათვის 

https://zoom.us/j/96158080060
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11:55 – 12:15 

 

12:15 – 12:35  

 

 

 

12:35 – 12:55  

 

მარიამ რურუა, ვენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი 

მოხსენება: შრომით მიგრანტთა უფლებები 
 

ტატიანა სიჭინავა,   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერისტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი 

მოხსენება: „მიგრანტთა ქცევა კოვიდ ეპიდემიისა და მისი თანმდევი ეკონომიკური 
კრიზისის პერიოდში, მასპინძელ ქვეყანაში დარჩენის ან შინ დაბრუნების 
გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტორები“. 
 
ამირან აბაშიძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიულ და 
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი 

მ  მოხსენება: ევროკავშირის მიგრაციის პოლიტიკა და სამართალი 

12:55 – 13:30 შესვენება  

 მოდერატორი:  

თათია ღერკენაშვილი,  

აღმოსავლეთ ევროპის უნიევრსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების 
დეპარტამენტის კოორდინატორი  

 

 

 

13:30 – 13:50 

 

 

 

13:50 – 14:10 

 

14:10 – 14:30  

მომხსენებლები: 

ლარისა ნაჭყებია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

საერთაშორისო უსაფრთხოების მიმართულება) სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი 

მოხსენება: დიასპორის როლი და გავლენა საგარეო პოლიტიკაზე 

ირაკლი ლეონიძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერისტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი 

მოხსენება: მიგრაციისა და ინტეგრაციის გამოწვევების სათავეებთან საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 

 

სალომე ონიანი,  ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი 

მოხსენება: ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ქალთა შრომით მიგრაციაზე 
და მიმღები ქვეყნების მიგრაციული პოლიტიკის შესაბამისი განვითარება ქეისი: 
ქართველი ‘care workers‘ გერმანიასა და იტალიაში 

14:30 –14:40 შესვენება  

14:40 –15:00 კონფერენციის შეჯამება/გამარჯვებულების გამოვლენა/დახურვა  

 


