
 

 

 

 

 

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 

                       შავი ზღვის ცვალებადი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი: 

                          უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ძიებაში 
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პროგრამა 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი და ახალგაზრდა საჯარო მოხელეთა აუდიტორია „ასმა“, 

2022 წლის 10  აპრილს ატარებს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას:   

შავი ზღვის ცვალებადი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი: 

უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ძიებაში 

 
კონფერენციის მიზანია: 

• შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების 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 - 10 წუთი, დისკუსია - 5 წუთი; 

ფორმატი: ჰიბრიდული (პირისპირ და დისტანციურად) 

კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი: 

• სოფო ჩქოფოია- EEU-ს ასოცირებული პროფესორი, საჯარო მმართველობის 

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ,,ასმა’’  დამფუძნებელი, 

sopo.chkopoia@eeu.edu.ge 

• ზუხრა მაცაბერიძე - EEU-ს ასოცირებული პროფესორი, იურიდიულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, 

z.matsaberidze@eeu.edu.ge  

• ნინო ბოჭორიძე - ninobochoridze12@gmail.com 

• ანა ნემსაძე - nemsadzeana@gmail.com 

• ლანა გელაშვილი -lana.gelashvili.1@gmail.com   

• ამირან აბაშიძე - ab.amirani24@gmail.com 

• მარიამ ხულუზაური - mariam_khuluzauri@yahoo.com 

• დიმიტრი ხულუზაური - dimitri_khuluzauri@gmail.com 

• ეთერ გოგიაშვილი-  eterigogiashvili2003@gmail.com 
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სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 

        შავი ზღვის ცვალებადი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი: 

       უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ძიებაში 

2022 წლის 10 აპრილი; 11.00-16.50 

კონფერენციის სამუშაო ენა:  ქართული 

 

დღის წესრიგი 

10.30-11.00 რეგისტრაცია და მიღება  

 

 

11.00-11.20 
 

კონფერენციის გახსნა/მისალმება  
 

კახაბერ ლაზარაშვილი,  

რექტორი, ასოცირებული პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

შალვა მაჭავარიანი, 

ვიცე-რექტორი სამეცნიერო საკითხებში, პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტი 

 

 მოდერატორები  

  
თეონა სურმავა, 
ასისტენტ-პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
ბაქარ მაცაბერიძე,  
ასისტენტ-პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
მარინა იზორია, 
სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი, აღმოსავლეთ 
ევროპის უნივერსიტეტი 
 

 

 

 

 

11.20-11.35 

 

 

11.35-11.50 

 

 

 

კონფერენციის სამუშაო ნაწილი 

 

მომხსენებლები: 

გიორგი იაკობიშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: ქართული ულტრა მემარჯვენე პოპულისტური 

მოძრაობების შიდა და საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და პროგნოზები. 

 

ირინა მიქავა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: შავი ზღვის რეგიონი საერთაშორისო უსაფრთხოების 

კონტექსტში: უკრაინა და საქართველო საერთო გამოწვევები, საფრთხეები და 

შესაძლებლობები. 

 

 



 

11.50-12.05 

 

 

 

 

12.05-12.20 

 

 

 

 

12.20-12.35 

 

 

12.35-12.50 

 

 

 

12.50-13.05 

თამარ ჩინჩალაძე,  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

მარიამ უგულავა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   

ნაშრომის სათაური: შავი ზღვის აუზის ქვეყნების სამართლებრივი 

რეგულირება და საქართველოს როლი რეგიონის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაში. 

 

ნინო გომურაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: შავი ზღვის რეგიონის  უსაფრთხოების გამოწვევები და 

საქართველო. 

 

მარიამ კირკიტაძე, ალტე უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური : რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და ახალი გამოწვევები 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის. 

 

გიგა თედიაშვილი, ალტე უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: აზოვის  ზღვისა  და  ქერჩის  სრუტის როლი და  სტატუსი  

უკრაინა  რუსეთის  ურთიერთობებში. 

 

ნინო მიქავა, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის (BSEC) 

ორგანიზაციის წესდების როლი  დანაშაულის აღმოფხვრის კონტექსტში. 

13.05-13.20  შესვენება 

 

13.20-13.35 

13.35-13.50 

 

13.50-14.05 

 

14.05-14.20 

 

 

 

14.20-14.35 

 

 

 

14.35-14.50 

 

მომხსენებლები: 

შალვა ბერიანიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ნაშრომის სათაური: სახალხო დიპლომატია ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში: 

როლი და ეფექტიანობა (1993 წლიდან დღემდე). 

 

მიმი ნიკოლეიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: შავი ზღვის ცვალებადი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი: 

უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ძიებაში. 

 

თათია ქარქაშაძე, გოგა კვაღინიძე - ალტე უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის როლი შავი ზღვის 

უსაფრთხოებაში. 

 

ნინო ჯავახიშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ყარაბაღის კონფლიქტი, როგორც შავი ზღვის რეგიონში 

გავლენის სფეროების გადანაწილების შესაძლებლობა. 

 

ანა კორკეტი, საქართველოს დავით აღმაშენებელის სახელობის უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: საქართველოს ეკლესია საბჭოთა რუსეთის საოკუპაციო 

რეჟიმის ქვეშ. 

 

ეთერ გოგიაშვილი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: სამხრეთ კავკასია, როგორც  ენერგოდერეფანი  და ნატო. 

 

 



 

14.50-15.05 

15.05-15.20 

 

15.20-15.35 

 

15.35-15.50 

 

 

15.50-16.05 

 

 

 

 

16.05-16.20 

 

16.20-16.35 

 

ვანიკო ალიხანაშვილი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების პოლიტიკა. 

 

იზა მერაბიშვილი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: ქართული ნაციონალიზმის სათავეებთან. 

 

ნათია ბაზანდარაშვილი, ალტე უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: ირანის ინტერესები სამხრეთ  კავკასიაში. 

 

დიმიტრი ხულუზაური, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: ჰაკერები, კიბერ უსაფრთხოება და მეოთხე თაობის ომი. 

 

კესო სახიაშვილი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ნაშრომის სათაური: სამეურნეო სუბიექტების ფინანსები, როგორც ფინანსური 

სისტემის მნიშვნელოვანი სფერო რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში. 

 

მარიამ ხულუზაური , აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური: ქართული პრესა ცენზურის ბრჭყალებში და თანამედროვე 

ინფორმაციული ომი. 

 

ამირან აბაშიძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. 

ნაშრომის სათაური : უახლოესი მიგრაციული პროცესები და საქართველო 

16.35-16.50 კონფერენციის შეჯამება 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


