
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ISPC 2021) 

ციფრული მენეჯმენტი Covid 19 პანდემიისა და პოსტ-პანდემიურ პირობებში 

ფორმატი: ონლაინ-Zoom: https://zoom.us/j/95792037717 

კონფერენციის სამუშაო ენები: ინგლისური, ქართული  

(სინქრონული თარგმანის უზრუნველყოფით)  

დღის წესრიგი 

                                           12 ნოემბერი, 2021 

11.00 – 11.25 კონფერენციის გახსნა:  

დოქტორი შალვა მაჭავარიანი,  

კონფერენციის თანაორგანიზატორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

ვიცე-რექტორი სამეცნიერო საკითხებში 

დოქტორი რიჩარდ გეიბელი,  

კონფერენციის თანაორგანიზატორი, ფრესენიუსის გამოყენებითი 

მეცნიერებების უნივერსიტეტის ციფრული მენეჯმენტის სამაგისტრო 

პროგრამის დეკანი 

მისალმება:  

დოქტორი დავით ჩერქეზიშვილი,  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ხელმძღვანელი 

დოქტორი ლუც ბეკერი,  

ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის 

ხელმძღვანელი 

დოქტორი კახაბერ ლაზარაშვილი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის 

შემსრულებელი 

დოქტორი ნუნუ მიცკევიჩი, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე 

დოქტორი ავთანდილ კასრაძე, 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე 

 

11.25 – 11.30 

კონფერენციის მონაწილეთა და დამსწრეთათვის კონფერენციის დღის 

წესრიგის გაცნობა:  

თათია ღერკენაშვილი, კონფერენციის კოორდინატორი  

https://zoom.us/j/95792037717


 

11.30 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.30 

 

 

 

13.30 – 14.00 

 

14.00 – 14.30 

14.30 – 15.00 

 

 

15.00 – 15.30 

 

 

15.30 – 16.00 

 

 

ძირითადი მომხსენებლები: 

რობინ კრახტი (ვუპერტალის უნივერსიტეტი, გერმანია) და უვე როშმანი 

(Pixelpark, გერმანია):                                                                                                                       

სოციალური კომერცია – წარმოშობა და მნიშვნელობა. 

დოქტორი მიხეილ თოქმაზიშვილი,   

(აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო):                                                   

ციფრული ბიზნესის ბარიერები და სოციალური ინოვაციების გამოწვევები 
საქართველოში. 

I სესია: დიგიტალიზაცია სოციალურ და კორპორატიულ პასუხისმგებლობაში 

შეხვედრის ID: https://zoom.us/j/95792037717 

მოდერატორი: დოქტორი ზვიად გაბისონია, კვლევითი ცენტრის 

ხელმძღვანელი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი  

მომხსენებლები: 

ჰენდრიკ მიულერი (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების 

უნივერსიტეტი, გერმანია):  

Covid პანდემიის გავლენა მომხმარებელთა ეთიკასა და კორპორატიულ 
პასუხისმგებლობაზე.  

ტეს-ჟასმინ მ. მიულერი  (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების 

უნივერსიტეტი, გერმანია):   

გერმანიის ენერგეტიკის ინდუსტრიის ტრანსფორმაცია - დიგიტალიზაციისა 
და მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გავლენა ენერგეტიკის 
რეგიონულ მომწოდებლებზე.   

ლევან გორელაშვილი (აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი):   

სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადების პროცესის დიგიტალიზაციის 
მნიშვნელობა და მისი გავლენა ადამიანების სამართლებრივ გარანტიებზე.  

შესვენება 

რობინ კრახტი (ვუპერტალის უნივერსიტეტი, გერმანია):    

დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესები მომგებიანი ინკუბატორების 
მხარდაჭერაში. 

ზურაბ ჯანხოთელი (აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი):   

მომხმარებლის დარწმუნება და ბრენდინგი ციფრული კომუნიკაციის 
საშუალებით Covid-19-ის დროს.  

ნორა კუხიანიძე და ანზორ ბაბუნაშვილი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი):   

https://zoom.us/j/95792037717


  

16.00 – 16.30 

მობილური აპლიკაცია „ჭკვიანი სახლი“-ს დისტანციური მართვის სისტემის 
სამართავად.  

შესვენება 

 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.30 

 

 

13.30 – 14.00 

 

14.00 – 14.30 

14.30 – 15.00 

15.00 – 15.30 

15.30 – 16.00 

 

II სესია: ელექტრონული კომერცია და ციფრული მეწარმეობა   

შეხვედრის ID: https://zoom.us/j/93440915581 

მოდერატორი: დოქტორი რიჩარდ გეიბელი, ციფრული მენეჯმენტის 

სამაგისტრო პროგრამის დეკანი, ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების 

უნივერსიტეტი  

მომხსენებლები: 

ანტონია ლუიზა ბილი (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების 

უნივერსიტეტი, გერმანია):  

ინტეგრირებული ციფრული გაყიდვების პლატფორმა მომხმარებელთა 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.   

ფრანცისკა ნიმანი (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების 

უნივერსიტეტი, გერმანია):  

სოციალური კომერცია, როგორც ღირებულების მამოძრავებელი - პირდაპირი 
გაყიდვების შესაძლებლობები და შეზღუდვები.  

თამარ აბზიანიძე  (საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, საქართველო):  

ელექტრონული კომერცია, ციფრული ტრანსფორმაცია და გარემო Covid 19-ის 
კონტექსტში.  

შესვენება 

 

ნიკი ჰაშემი (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, 

გერმანია):   

ინტრამეწარმეობის შეფასება ბიზნეს ინოვაციაში - ანალიზი მასშტაბურ და 
მსხვილ კორპორაციებს შორის.  

მამუკა ღაღანიძე (აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი):    

Adapter.ge როგორ მოვახდინეთ ადგილობრივი ბიზნესის დიგიტალიზაცია 
პანდემიის დროს.  

ინეს ელ აქიდი (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, 

გერმანია):   

ციფრული ლიდერობის გამოწვევები - კრიტიკა ფუნდამენტური 
ცვლილებების დროს.   

https://zoom.us/j/93440915581


 

 

 

 

 

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.30 

 

 

13.30 – 14.00 

 

14.00 – 14.30 

14.30 – 15.00 

15.00 – 15.30 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.30   

სესია III:    დიგიტალიზაცია განათლებაში      

Meeting ID: https://zoom.us/j/92936431896                                                                           
მოდერატორი: დოქტორი ნინო გაჩეჩილაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი  

მომხსენებლები: 

საიმონ სკუპი (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, 

გერმანია):   

კორპორატიული სწავლების დიგიტალიზაცია.  

დოქტორი შალვა მაჭავარიანი და დოქტორი თემურ მაისურაძე (აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტი):   

თანამედროვე პირობებში უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის 
გაზრდის ხედვა.  

დოქტორი ვასილ კიკუტაძე და დოქტორი თამთა ლეკიშვილი (აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტი):   

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ტრანსფორმაცია პოსტ-კოვიდ 19-ის 
სამყაროში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

შესვენება  

თათია ღერკენაშვილი (აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი):   

უნივერსიტეტებში ინოვაციებისა და კრეატიულობის კულტურის მოდელის 
შემუშავების გზა, როგორც მათი ეფექტიანობის წინაპირობა.    

თეა მუნჯიშვილი, ზვიად სიგუა  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და თეონა შუღლიაშვილი (მიუნხენის ლუდვიგ 

მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი)   

ციფრული ტრანსფორმაცია განათლებაში _ თვითსწავლების სისტემა „Cyber3s“  

ჯინანე ბენაჯიბა (ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, 

გერმანია):   

დიგიტალიზაცია მედიცინაში - შესაძლებლობებისა და გამოწვევების 
კრიტიკული ანალიზი. 

შესვენება  

16.30 – 17.00 კონფერენციის შეჯამება/დახურვა: დოქტორი შალვა მაჭავარიანი, დოქტორი 

რიჩარდ გეიბელი, დოქტორი ზვიად გაბისონია, დოქტორი ნინო გაჩეჩილაძე, 

დოქტორი ვასილ კიკუტაძე, დოქტორი კახაბერ ლაზარაშვილი 

 

https://zoom.us/j/92936431896

