
 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

 სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

 

სტუდენტთა მე-80 საუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

 

ონლაინ-კონფერენციის ZOOM მისამართი: 

https://zoom.us/j/9410098773?pwd=Zk8vbFJXYXJyUDNJaS9OOW

ExYkJYZz09 

 

 

24-25 დეკემბერი 

2020, თბილისი  



სამეცნიერო კომისია 

გიორგი გოგსაძე, პროფესორი 

ზურაბ დავითაშვილი, პროფესორი 

თორნიკე თურმანიძე, პროფესორი 

ალექსანდრე კუხინაიძე, პროფესორი 

რევაზ ჯორბენაძე, პროფესორი 

თეა წითლანაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ზვიად აბაშიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალომე დუნდუა, ასოცირებული პროფესორი 

გიორგი კვინიკაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ხათუნა მაისაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

თეონა მატარაძე, ასოცირებული პროფესორი 

დავით მაცაბერიძე, ასოცირებული პროფესორი 

ვალერიან მელიქიძე, ასოცირებული პროფესორი 

ნანული ტალახაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ავთანდილ ტუკვაძე, ასოცირებული პროფესორი 

კახა ქეცბაია, ასოცირებული პროფესორი 

მარი წერეთელი, ასოცირებული პროფესორი 

შორენა თურქიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი 

 

რეგლამენტი: 

მოხსენება - 10 წუთი 

დისკუსია - 5 წუთი 



24 დეკემბერი 

I სექცია 

ინტერდისციპლინური კვლევები 

(დოქტორანტები და მაგისტრანტები) 

10:00 ანი ლემონჯავა,  

ანუკი ცაავა 

 

პოლიტიკურ დებატებში 

გამოყენებული სიძულვილის ენის 

კვლევა 2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების დროს (პოლიტიკური 

ტოქშოუების მაგალითზე) 

ხელმძღვანელი: ლია წულაძე 
 

10:15 თამარ ქამუშაძე 

 

ხასიათის სიმტკიცეების როლი 

ნეგატიურ ემოციურ 

მდგომარეობებთან გამკლავებისას 

ხელმძღვანელი: ხათუნა 
მარწყვიშვილი 
 

10:30 ნინო ქიტოშვილი 

 

გენდერული სტერეოტიპების 

გავლენა პროფესიულ არჩევანზე 

ხელმძღვანელი: ეკატერინე 
ფირცხალავა 
 

10:45 სანდრო ჯიბლაძე 

 

რუსეთ-თურქეთის 

დაპირისპირება იდლიბის 

კრიზისსა და მთიანი ყარაბაღის 

კონფლიქტში: 2020 წლის 

მოვლენების შედარებითი 

ანალიზი 

ხელმძღვანელი: რატი შუბლაძე 
 

 

 

 



II სექცია 

სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა 

11:00 ნაზი მწარიაშვილი 

 

დაგროვებითი საპენსიო 

რეფორმის ეფექტურობა 

საქართველოს ეკონომიკურ და 

სოციალურ პირობებში 

ხელმძღვანელი: ლია წულაძე 
 

11:15 დიანა ჯაოშვილი, 

ლიკა კობახიძე 

 

კოკა-კოლას პოსტერების 

ვიზუალური ანალიზი (1900-იანი 

წლებიდან 2020 წლამდე) 

ხელმძღვანელი: ლია წულაძე 
 

11:30 ქეთევანი ხუციძე, 

ბელა იმედაძე 

 

ეთნიკური უმცირესობების 

გამოწვევები საქართველოს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში - ივანე 

ჯავახშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მაგალითი 

ხელმძღვანელი: ნინო 
დურგლიშვილი 
 

11:45 თორნიკე ტაბატაძე 

 

პოსტმოდერნულობის 

სოციოლოგიური თეორიები და 

დევიდ ლინჩის კინემატოგრაფი 

ხელმძღვანელი: გიორგი გაბელია 
 

12:00 მელანო ბერიძე, ნანო 

პაჭკორია  

 

დისტანციური სწავლების 

გამოწვევები და უპირატესობები 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე (სტუდენტთა 

პერსპექტივა) 



ხელმძღვანელი: იაგო 
კაჭკაჭიშვილი 
 

12:15 დიანა ინაიშვილი 

 

სინქრონული ონლაინ სწავლების 

პროცესში სტუდენტთა 

ჩართულობის კვლევა 

ხელმძღვანელი: კახა ქეცბაია 
 

12:30 ლელა 

ქოროღლიშვილი, 

მარიამ ქარქაშაძე 

სოციალური მუშაკების 

გამოწვევები საქართველოში 

ხელმძღვანელი: თამარ მახარაძე 
 

შესვენება: 12:45 – 14:00 

III სექცია 

პოლიტიკის მეცნიერება 

14:00 დათო დოლაბერიძე 

 

ამომრჩეველთა საარჩევნო ქცევა 

საქართველოში (2019-2020) 

ხელმძღვანელი: დავით სიჭინავა 
 

14:15 გიორგი კობახიძე, 

ნათია 

ვარძუკაშვილი 

 

პანდემიასთან ბრძოლა - 

სახელისუფლებო ძალაუფლების 

განმტკიცების სამართლიანი 

საფუძველი თუ პოლიტიკური 

მიზნების მიღწევის საშუალება? 

ხელმძღვანელი: გიორგი მელიქიძე 
 

14:30 ბაჩო ბითარი 

ხუროშვილი, ბუბა 

ხუცურაული 

 

საქართველოს ახალგაზრდული 

პოლიტიკა და ადმინისტრირება 

2010 -2020 წლებში 

ხელმძღანელი: შორენა 
თურქიაშვილი 
 

14:45 მარიამ 

მეცხოვრიშვილი 

 

ანტილიბერალური ნეიტივიზმი 

საქართველოში: საფრთხეები და 

შესაძლო შედეგები 



ხელმძღვანელი: მირანდა 
აბრამიშვილი 
 

15:00 დაჩი ჩიტაია, ნიკა 

მუყასაშვილი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ავტონომიურობის საკითხი 

საქართველოში: მოქმედი 

კანონმდებლობა და არსებული 

რეალობა 

ხელმძღვანელი: ქეთევან 
ჭკუასელი 
 

15:15 თორნიკე 

ყრუაშვილი, 

ნიკოლოზ 

მახარობლიშვილი 

 

ევროკავშირისა და გაეროს 

პოლიტიკა სირიელ მიგრანტთა 

მიმართ 

ხელმძღვანელი: ვლადიმერ 
ნაფეტვარიძე 
 

15:30 სოფიო 

კალანდარიშვილი, 

თენგიზ 

ჯანანაშვილი 

 

ლეგიტიმურობასთან 

დაკავშირებული საკითხები 

საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების მაგალითზე 

ხელმძღვანელი: ზვიად აბაშიძე 
 

IV სექცია 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 

15:45 ანა აბრამიძე, თამთა 

კაპანაძე 

 

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 

ომი აფხაზური მედიის რაკურსში 

ხელმძღვანელი: მანანა 
შამილიშვილი 
 

16:00 ანანო არველაძე, 

მარიამ 

მამათელაშვილი 

 

2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების გაშუქება ქართულ 

სატელევიზიო მედიაში 



ხელმძღვანელი: მანანა 
შამილიშვილი 
 

16:15 სოფიკო ტაბატაძე, 

მარიამ 

ფრანგიშვილი 

 

პოლიტიკური ლიდერების მიერ 

სოციალური მედიის გამოყენება 

(მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის 

მაგალითზე) 

ხელმძღვანელი: სალომე დუნდუა 
 

16:30 მარიამ ბერულავა, 

ანი სიხუაშვილი 

 

1990-1991 წლების ქართული 

მედიადისკურსი „ახალგაზრდა 

კომუნისტისა“ და „ახალგაზრდა 

ივერიელის“ მაგალითზე 

ხელმძღვანელი: მანანა 
შამილიშვილი 
 

16:45 მარიამ 

კაჭკაჭაშვილი, ნათია 

მიხელიძე 

 

შიდაპარტიული დემოკრატიის 

გაშუქება მედიაში 

ხელმძღვანელი: მარიამ გერსამია 

17:00 თამარ ხმიადაშვილი, 

ეთერ მიდელაშვილი 

 

2020 წლის წინასაარჩევნო 

პერიოდის გაშუქება ქართულ 

ტელემედიაში - იმედისა და 

მთავარი არხის მაგალითზე 

ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია 
 

 

 

 

  



25 დეკემბერი 

V სექცია 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

10:00 ლუკა სვანიძე, 

გიორგი ხაჩიძე  

 

საქართველოს დემოგრაფიული 

პოლიტიკა მაღალმთიან 

რეგიონებში დეპოპულაციის 

პროცესის შეჩერების მიზნით 

ხელმძღვანელი: იოსებ სალუქვაძე 
 

10:15 მარიამ ლაშხია, 

ბადრი გორგოძე 

 

დემოგრაფიული ტენდენციები 

საქართველოში - არის თუ არა 

ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა 

ეფექტური? 

ხელმძღვანელი: იოსებ სალუქვაძე 
 

10:30 ბექა ირომაშვილი 

 

როგორ მოქმედებს 

„სუპერსაკვების“ ინდუსტრია 

ექსპორტიორ ქვეყნებზე - 

გეოგრაფიული თავისებურებები 

ხელმძღვანელი: იოსებ სალუქვაძე 
 

10:45 ნინო ცერცვაძე, 

მარიამ მაჭარაშვილი 

  

ჩინეთისა და ინდოეთის 

დემოგრაფიული პოლიტიკის 

შედეგების შედარებითი ანალიზი 

ხელმძღვანელი: გიორგი კვინიკაძე 
 

11:00 მარიამ უბირია, ანა 

ღვამბერია 

 

ჩინეთიდან წარმოების გატანა 

ხელმძღვანელი: გიორგი კვინიკაძე 

11:15 ელისაბედ 

სიხარულიძე, მაგდა 

ჯიღაური  

 

შრომითი მიგრაცია და 

„დახურული კარის პოლიტიკა“ 

ხელმძღვანელი: გიორგი კვინიკაძე 

 

 



VI სექცია  

საერთაშორისო ურთიერთობები 

11:30 გიორგი კობახიძე, 

გიორგი ხაჩიძე 

 

ყარაბაღის მეორე ომის 

დასასრული და გაზრდილი 

რუსული გავლენები 

ამიერკავკასიაში - ახალი 

გამოწვევა საქართველოსთვის 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე 
შუბითიძე 
 

11:45 ვასიკო ხორავა, ილია 

რურუა 

 

„ერთი სარტყელი, ერთი გზა“: 

ჩინეთი-საქართველოს 

ურთიერთობები 

ხელმძღვანელი: ეკა აკობია 
 

12:00 ნუციკო ძანძავა, 

მარიამ ვარაზაშვილი 

 

რუსეთის როლი ყარაბაღის მეორე 

ომში 

ხელმძღვანელი: ალექსანდრა 
სულაძე 
 

12:15 მარიამ ოქროპირიძე, 

სოფიკო თავშავაძე 

 

აშშ-ჩინეთის სავაჭრო ომის 

პოლიტიკური ასპექტები 

ხელმძღვანელი: ზურაბ 
დავითაშვილი 
 

12:30 ლიკა ხუციბერიძე, 

იაკობ ლაჩაშვილი 

 

აფხაზეთისა და 

დნესტრისპირეთის 

კონფლიქტების მოგვარების 

გზებისა და მიდგომების 

შედარებითი ანალიზი 

ხელმძღვანელი: ზურაბ 
დავითაშვილი 
 

12:45 ნინო ხარაბაძე, ანუკი 

გოგოლაური 

 

ნაციონალიზმის გამოცოცხლების 

მიზეზები თანამედროვე 

დასავლეთ ევროპაში 



ხელმძღვანელი: ზურაბ 
დავითაშვილი 
 

 

შესვენება: 13:00 – 14:00 

14:00 სალომე 

მარგველაშვილი, 

ლიზი სამნაშვილი 

 

რუსული რბილი ძალის 

ცვლილება საქართველოში 

COVID-19-ის პანდემიის ფონზე 

ხელმძღვანელი: გიორგი ბადრიძე 
 

14:15 ლუკა ბლუაშვილი, 

გვანცა დარსანია 

 

ფრანგული პოლიტიკა და 

ისლამოფობია 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე 
შუბითიძე 
 

14:30 ნანო კვარაცხელია 

 

ამერიკისა და რუსეთის 

ჩართულობა ავღანეთის ომში 

ხელმძღვანელი: თორნიკე 
თურმანიძე 
 

14:45 ნინო ჩოხელი, 

გიორგი ქელბაქიანი 

 

აშშ და 2015 წლის კლიმატის 

გლობალური ხელშეკრულება 

ხელმძღვანელი: თორნიკე 
თურმანიძე 
 

15:00 ნინო კუბლაშვილი, 

მარიამ თოდუა 

 

სახელის ცვლილების ფენომენი, 

როგორც პრაგმატული 

პოლიტიკური სტრატეგია - 

ჩრდილოეთ მაკედონიის გზა 

ევროატლანტიკურ 

ინტეგრაციამდე 

ხელმძღვანელი: მიხეილ 
ქართველიშვილი 
 

15:15 ლუკა სვანიძე, რევაზ 

ლომჯარია  

 

განხეთქილება პარტნიორ 

სახელმწიფოებს შორის: აშშ-

თურქეთის დაპირისპირება და ამ 



უკანასკნელის გავლენა 

საქართველოზე 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე 
შუბითიძე 
 

15:30 გვანცა ჩანგელია, 

ლილე წულუკიძე 

 

პროდემოკრატიული მოძრაობები 

აზიაში - საპროტესტო ტალღები 

ტაილანდსა და ჰონგ-კონგში 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე 
შუბითიძე 
 

15:45 ნიკა კრაწაშვილი 

 

2020 წლის მთიანი ყარაბაღის ომი: 

სომხური დიასპორის საქმიანობა 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

ხელმძღვანელი: მარიამ 
ხატიაშვილი 
 

16:00 გეგი ჩარკვიანი, 

ბადრი გორგოძე 

 

ქურთულ – ამერიკული 

ურთიერთობების ანალიზი და 

პერსპექტივები 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე 
შუბითიძე 
 

16:15 მარიამ ლაშხია, 

მარიამ ჯაფარიძე 

 

რატომ არ არის მოლდოვა 

ევროკავშირის წევრი -მოლდოვის 

ევროინტეგრაციის 

ხელისშემშლელი და ხელშემწყობი 

ფაქტორები 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე 
შუბითიძე 
 

16:30 ელენე ყულოშვილი, 

ნინო ხიონიდი 

 

ცენტრალური აფრიკის 

რესპუბლიკის სამოქალაქო ომი და 

გლობალური აქტორების როლი 

ხელმძღვანელი: თორნიკე 
თურმანიძე 
 



16:45 ლუკა ჩიტიანი 

 

ნეო vs ნეო დებატები აშშ-ჩინეთის 

სავაჭრო ომის მაგალითზე 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე 
შუბითიძე 
 

17:00 ბესო აბრამიშვილი 

 

უიღურების კულტურული 

გენოციდი: მსოფლიო 

ლიდერებისა და საერთაშორისო 

საზოგადოების ინტერესთა 

კონფლიქტი 

ხელმძღვანელი: ზაურ 
მჭედლიშვილი 

 

17:15 რუსუდან 

ნარიმანიძე, მაია 

პაპუაშვილი 

 

ირანის, რუსეთისა და ამერიკის 

შეერთებული შტატების 

ინტერვენციის მიზეზები არაბული 

გაზაფხულის შემდგომ სირიაში 

ხელმძღვანელი: ფიქრია 
ასანიშვილი 
 

17:30 ანდრო კვიჟინაძე, 

მარიამ მიქიანი 

 

თანამედროვე თურქეთის 

აქტიური საგარეო პოლიტიკა-

ახალი იმპერიალიზმი? 

ხელმძღვანელი: თორნიკე 
თურმანიძე 

 

 

17:45 კონფერენციის დახურვა 


