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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

სტუდენტთა 81-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია

კომისია:

თეონა მატარაძე, ასოცირებული პროფესორი
(თავმჯდომარე)
თეა წითლანაძე - თსუ-ის სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ამირან ბერძენიშვილი, პროფესორი
გიორგი გოგსაძე, პროფესორი
მანანა შამილიშვილი, პროფესორი
მარიამ გერსამია, პროფესორი
სალომე დუნდუა, ასოცირებული პროფესორი
მედეა ბადაშვილი, ასოცირებული პროფესორი
ნინო ჭალაგანიძე, ასოცირებული პროფესორი
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მაია ტორაძე, ასოცირებული პროფესორი
ნათია კუპრაშვილი, ასოცირებული პროფესორი
დავით მაცაბერიძე, ასოცირებული პროფესორი
შორენა თურქიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი
თამარ ლობჟანიძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის
მკვლევარი
სანდრო ტაბატაძე, სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახურის უფროსი

რეგლამენტი:

მოხსენება - 10 წუთი; დისკუსია - 5 წუთი

სტუდენტთა 81-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
გაიმართება შემდეგ მისამართზე:

https://zoom.us/j/8638247895?pwd=d05vUVU3ZDBnZ2lmSFNTK2x
TczFMZz09

Meeting ID: 863 824 7895
Passcode: tsu2021
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I სექცია: საქართველოს წინაშე არსებული საშინაო/საგარეო
სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური გამოწვევები და
შესაძლებლობები

25 ნოემბერი

დრო ავტორი სათაური/ხელმძღვანელი

10:00 ქეთევან ხუციძე
ბელა იმედაძე

ნაადრევი ქორწინების სოციალური
შედეგების შესწავლა 18 წლამდე
ქორწინებაში მყოფი საქართველოს
მოქალაქეების გამოცდილების
საფუძველზე
ხელმძღვანელი: ამირან ბერძენიშვილი

10:15 ლელა ქოროღლიშვილი
მარიამ ქარქაშაძე

არასრულწლოვან შშმ პირთა დედების
გამოწვევები (თბილისის მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: თამარ მახარაძე

10:30 ანა ღვამბერია
მარიამ უბირია

ემიგრანტთა ფულადი გზავნილები
საქართველოში და მათი ეკონომიკური
შედეგები
ხელმძღვანელი: რევაზ გაჩეჩილაძე

10:45 ილია რურუა საქართველოს ეკონომიკური
გამოწვევები და შესაძლებლობები
ხელმძღვანელი: ლევან ნატროშვილი

11:00 გიორგი კობახიძე
გიორგი ხაჩიძე

ანტივაქსერობის ფენომენის
ხელშემწყობი ფაქტორები ქართულ
საზოგადოებაში
ხელმძღვანელი: შოთა კაკაბაძე
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11:15 თამარ ნოდარიძე
თინათინ სამხარაძე

მედია და პოლიტიკური პოლარიზაცია
საქართველოში 2016-2021 წლებში
ხელმძღვანელი: ალექსანდრე წურწუმია

11:30 მარიამ ბეჟანიშვილი საქართველო შავი ზღვის რეგიონული
უსაფრთხოების კონტექსტში
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე
შუბითიძე

11:45 ლუკა სვანიძე
ვლადიმერ ცისკაძე

ყარაბაღის მეორე ომი: შეცვლილი
გეოპოლიტიკური ვითარება და ახალი
პოლიტიკურ-ეკონომიკური
გამოწვევები საქართველოსთვის
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე
შუბითიძე

12:00 ლუკა ჩიტიანი საქართველო 3+3 ფორმატში,
სარგებელი თუ საფრთხე?
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე
შუბითიძე

12:15 თამარ ბიბიჩაძე
დემურ ლეკვეიშვილი

3+3 ფორმატი: საფრთხეები,
წინააღმდეგობები, საფრთხის
მექანიზმები
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე
შუბითიძე

12:30 ლილე წულუკიძე
სოფიკო თავშავაძე

ევროატლანტიკური გზიდან
გადახვევა? უარი ევროკავშირის
დახმარებაზე და მისი გავლენა
საქართველოზე
ხელმძღვანელი: ლევან ნატროშვილი
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12:45 ელისაბედ სიხარულიძე
თეკლა ლეგაშვილი

რუსეთ-ბელორუსს შორის
ურთიერთობა და მისი მნიშვნელობა
საქართველოსთვის
ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე

13:00 ცოტნე უმეკაშვილი რუსეთის ფედერაციის მიერ
გავლებული არასწორი პარალელები
კოსოვოს რესპუბლიკის
დამოუკიდებლობასა და მის მიერ
საქართველოს სუვერენული
ტერიტორიების ოკუპაციას შორის
ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე

13:15 ბექა ირომაშვილი საქართველო-ჩინეთის
ურთიერთობების ეკონომიკური და
პოლიტიკური საფრთხეები
ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე

13:30 გეგი ჩარკვიანი
გიორგი ფაჩუაშვილი

აშშ-ს გასვლა ავღანეთიდან -
საქართველო მოსალოდნელი
გამოწვევების წინაშე
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე
შუბითიძე
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II სექცია: არჩევნები საქართველოში: ისტორიული და თანამედროვე
გამოცდილება

25 ნოემბერი

დრო ავტორი სათაური/ხელმძღვანელი

14:00 ლაშა სიჭინავა 1919 წლის დამფუძნებელი კრების
არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს
ასახვა იმდროინდელ ქართულ პრესაში
ხელმძღვანელი: სალომე დუნდუა

14:15 ლეილა ჩხეტიანი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის
დამფუძნებელი კრების საარჩევნო
კამპანიის თავისებურებები
ხელმძღვანელი: მიხეილ
ქართველიშვილი

14:30 მარიამ ლაშხია
გიორგი ფაჩუაშვილი

საქართველოში პროპორციული
საარჩევნო სისტემის დამკვიდრების
მიზანშეწონილობა პირველი
რესპუბლიკის გამოცდილების
საფუძველზე
ხელმძღვანელი: მიხეილ
ქართველიშვილი

14:45 მარიამ ვაჭრიძე
კესო გოგიტაშვილი

თანამედროვე საქართველოს საარჩევნო
პროცესი: საზოგადოებრივი და
პარტიული განწყობები ევროკავშირის
მიმართ
ხელმძღვანელი: სანდრო ტაბატაძე
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15:00 სოფიო კალანდარიშვილი
დიმიტრი შავლოხაშვილი

აბსენტიზმის გამომწვევი მიზეზები
2012-2021 წლებში საქართველოს
რეგიონების შედარებითი ანალიზის
საფუძველზე
ხელმძღვანელი: სანდრო ტაბატაძე

15:15 მარიამ კვენეტაძე
ანა ბრეგვაძე

აბსენტისტური განწყობების მიზეზები
ქართველ ამომრჩევლებში და
საზოგადო მეხსიერება
ხელმძღვანელი: მანანა შამილიშვილი

15:30 დავით დოლაბერიძე
ქეთევან გელაშვილი

ელექტორატის საარჩევნო ქცევა
საქართველოში 2021 წლის
ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნების მაგალითზე
ხელმძღვანელი: ვლადიმერ
ნაფეტვარიძე

15:45 ნუციკო ძანძავა
გიორგი ჩახიძე

2021 წლის თვითმმართველობის
არჩევნები და ეთნიკური
უმცირესობები: პრობლემები
და გამოწვევები
ხელმძღვანელი: კახა ქეცბაია

16:00 თორნიკე ყრუაშვილი
ნიკოლოზ
მახარობლიშვილი

სადამკვირვებლო
ორგანიზაციების ანგარიშების
შედარებითი ანალიზი: 2020 და 2021
წლების ქართული არჩევნების
შეფასება.
ხელმძღვანელი: ვლადიმერ
ნაფეტვარიძე
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16:15 ქრისტინა ქვარაია
ნინო ჩარკვიანი

საარჩევნო პროცესის თავისებურებები
საქართველოში სადამკვირვებლო
მისიათა შეფასებებით
ხელმძღვანელი: სალომე დუნდუა

16:30 მელანო ბერიძე საარჩევნო პროცესის კვლევა-
პოლიტიკურ აქტივისტთა განწყობების
შესწავლის მაგალითზე ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში.
ხელმძღვანელი: ამირან ბერძენიშვილი

16:45 გვანცა ბეროზაშვილი
კახა ლაბაური

ეგზიტპოლი, როგორც საინფორმაციო
და კონტროლის მექანიზმი.
ხელმძღვანელი: მანანა შამილიშვილი

17:00 მარიამ ფრანგიშვილი
სოფიკო ტაბატაძე

პოლიტიკოსის იმიჯის
ფორმირების ვიზუალური
თავისებურებანი თბილისის მერობის
არჩევნების მაგალითზე
ხელმძღვანელი: მანანა შამილიშვილი

17:15 თამარ ტალახაძე საქართველოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნები:
შესაძლო დარღვევები უბნებზე და მათი
გაშუქების ტენდენციები
ხელმძღვანელი: სალომე ნამიჭეიშვილი

17:30 ნინო მაისურაძე პოლიტიკური სატელევიზიო რეკლამა
2020 წლის საპარლამენტო საარჩევნო
კამპანიის დროს საქართველოში და
მისი გავლენა არჩევნების შედეგებზე
ხელმძღვანელი: მალხაზ მაცაბერიძე
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III სექცია: ქალი მშვიდობა და უსაფრთხოება

მხარდაჭერილია JRC-სა და UNWomen-ის მიერ

დრო ავტორი სათაური/ხელმძღვანელი

10:00 თამთა ჩხაიძე ქალი ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები
და აქტივისტები დეზინფორმაციული
კამპანიების პირისპირ
ხელმძღვანელი: მანანა შამილიშვილი

10:15 სოფიო ნარიმანიძე
ირმა ჩხეიძე

პოსტკონფლიქტურ პერიოდში ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერების
მექანიზმები საქართველოში:2010-20
წლების ანალიზი
ხელმძღვანელი: სალომე დუნდუა

10:30 ლელა ჯავახიშვილი ფემიციდის გაშუქების პრაქტიკა
ქართულ სატელევიზიო მედიაში
ხელმძღვანელი: ლია წულაძე

10:45 ნინო კუბლაშვილი ქალთა დასაქმების
თავისებურებები საქართველოში და
გენდერული დისბალანსი
საქართველოს შრომის ბაზარზე
ხელმძღვანელი: ელენე ბერიაშვილი

11:00 ბუბა ხუცურაული
ნიკოლოზ როგავა

თანამედროვე საქართველოს ქალი
ჟურნალისტები მედიასივრცეში
ხელმძღვანელი: ეკა დარბაიძე
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11:15 თამთა კაპანაძე
ანა აბრამიძე

ქალთა როლი მშვიდობის მშენებლობის
საქმეში აფხაზეთის კონფლიქტის
მაგალითზე
ხელმძღვანელი: მარიამ პაპოშვილი

11:30 ანა ცირდავა სამეგრელოში მცხოვრები კონფლიქტის
მიერ დაზარალებული ქალები და მათი
გამოწვევები
ხელმძღვანელი: სალომე ნამიჭეიშვილი

11:45 ნოდარ ნოკერია ძალადობის შედეგად დაზარალებული
ქალები და სოციალური მედიის
დამხმარე როლი
ხელმძღვანელი: მაკა დოლიძე

12:00 ანა სიხაშვილი
ირინა ქავჟარაძე

ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში
მოღვაწე ქალთა ჩართულობა
მშვიდობის მშენებლობის პროცესებში.
ხელმძღვანელი: გიორგი მელიქიძე

12:15 დეა კაკაბაძე
მარიამ მიქიანი

საქართველოში ქალთა უფლებრივი
მდგომარეობის შეფასება გაეროს
რეზოლუციის წესდების საფუძველზე
ხელმძღვანელი: შოთა კაკაბაძე

12:30 – 13:00 შესვენება

13:00 სოფიკო თავშავაძე
ბექა ირომაშვილი

ფემინისტური საგარეო პოლიტიკა
სტაბილურობისა და გლობალური
მშვიდობის სამსახურში
ხელმძღვანელი: მანანა შამილიშვილი

13:15 ქრისტინა კვაჭანტირაძე
გიორგი ღუღუნიშვილი

ქალების, მშვიდობის და
უსაფრთხოების საკითხის დღის
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წესრიგთან დაკავშირებული
გამოწვევები გაეროს უშიშროების
საბჭოს N1325
რეზოლუციის საფუძველზე
ხელმძღვანელი: მარი წერეთელი

13:30 ნუციკო ძანძავა
მარიამ ვარაზაშვილი

წართმეული უფლებები: ავღანელი
ქალები თალიბანის მმართველობის
პირობებში
ხელმძღვანელი: შოთა კაკაბაძე

13:45 გიორგი ხოხიაშვილი
ლუკა გაგნიძე

ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა
თალიბანის მმართველობის ქვეშ
ხელმძღვანელი: ეკა დარბაიძე

14:00 მარიამ ჯაფარიძე
გიორგი კობახიძე

ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა
ავღანეთში: თალიბების რეჟიმი COVID-
19- ის პირობებში და საერთაშორისო
საზოგადოების როლი
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე
შუბითიძე

14:15 სალომე ესაიშვილი ქალთა როლი ისრაელ-პალესტინის
კონფლიქტისას მშვიდობის
მშენებლობაში.
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე
შუბითიძე

14:30 მარიამ ალადოშვილი
თამარ ხუციშვილი

ქალთა ჩართულობის გავლენა
კოლუმბიის
ხელისუფლებასა და FARC-ს შორის
დადებულ სამშვიდობო
ხელშეკრულებაზე
ხელმძღვანელი: მარიამ პაპოშვილი
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14:45 ელენე მიქანაძე
ანა ლოლაძე

გაეროს 1325-ე რეზოლუციის
ეფექტურობის ანალიზი ქაშმირის
კონფლიქტის მაგალითზე
ხელმძღვანელი: მარიამ გულიაშვილი

15:00 ია გოლიაძე აფზახეთის ომის შედეგად
დაზარალებული ქალების
განათლებისა და დასაქმების
პრობლემები დევნილობის 30 წლის
შემდეგ
ხელმძღვანელი: გუგული მაღრაძე

15:10-15:20 კონფერენციის შეჯამება


