
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

პ რ ო გ რ ა მ ა 

23–27 სექტემბერი 

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019 



3 

 

23 სექტემბერი, ორშაბათი 

12:00 -16:00 სთ 

 

ი. ჭავჭავაძის გამზირი №1, თსუ, I კორპუსი, 212-ე აუდიტორია 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტთა კვლევების პრეზენტაციები 

 

ბასკური და კატალონიური ნაციონალიზმების შედარებითი 

ანალიზი (ფრანცისკო ფრანკოს მმართველობის პერიოდი და 

თანამედროვე ეპოქა)  

ანა ჩუბინიძე 

 

შარჟული ენა საბჭოთა იუმორისტულ გამოცემებში-ჟურნალ 

„ნიანგის“ მაგალითზე  

სალომე სამხარაძე 

 

იმიგრანტებისა და ეთნიკური უმცირესობების შესახებ დისკურსი 

ქართველი ულტრანაციონალისტების ფეისბუკგვერდებზე  

მახარე აჭაიძე 

 

თბილისის კლუბური კულტურა და ახალგაზრდების 

სუბკულტურული კაპიტალი 

ლანა დავითულიანი 

 

მიღებული განათლების დონის/ხარისხისა და დასაქმების 

შესაძლებლობების შესაბამისობა საქართველოს შრომის ბაზარზე 

ანა ასათიანი, ჯილდა თირქია 
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ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური 

და სივრცითი ასპექტები სამეგრელოს რეგიონში  

დავით კვარაცხელია  

 

მოლაპარაკების პროცესში მხარეების ურთიერთზეგავლენა და 

პოზიციის შენარჩუნება 

დავით ფეიქრიშვილი 

 

დასაქმებული მშობლების დროის მენეჯმენტი და შვილებთან 

კომუნიკაცია  

მარიამ ჯაიანი 

 

კურორტ წაღვერის რეაბილიტაციისა და განვითარების ახალი 

მიმართულებების გამოვლენა: ტრანსდისციპლინური მიდგომა 

ტატიანა სიჭინავა 

 

პოსტსაბჭოთა ნოსტალგიის კულტურული შედეგები: სამი თაობის 

პერსპექტივიდან დანახული საბჭოთა ნოსტალგია 

ხატია ჩხვიმიანი 

 

არქტიკა გეოპოლიტიკურ და გეოეკონომიკურ განზომილებაში  

ლაშა ჩახუნაშვილი 

 

სახელმწიფოს როლის გაგება თანამედროვე ქართულ პარტიულ 

სპექტრში  

ნიკა გიგაური 
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25 სექტემბერი, ოთხშაბათი 

12:00 -16:00 სთ 

 

ი. ჭავჭავაძის გამზირი №1, თსუ, I კორპუსი, 212-ე აუდიტორია 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტთა კვლევების პრეზენტაციები 

 

შრომისა და დასაქმების პოლიტიკა საქართველოში - ფასადური 

ინსტიტუტები, საერთაშორისო აქტორები და იდეების ბრძოლა 

ანა დიაკონიძე 

 

კონსოციონალური დემოკრატიული მოდელი პოსტსაბჭოთა 

მრავალეთნიკურ სახელმწიფოში (საქართველოს მაგალითი) 

მიხეილ შავთვალაძე 

 

პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია, როგორც ადგილობრივი 

თვითმმართველობის რეფორმის კომპონენტი და ბალტიისპირეთის 

ქვეყნების გამოცდილება  

ანა წითლიძე 

 

ტერორიზმისა და უსაფრთხოების საკითხების გაშუქება ქართულ 

მედიაში (1995-2015 წწ.)  

თამარ ნარინდოშვილი 

 

ახალგაზრდების ღირებულებები და მათი განსხვავება უფროსი 

თაობების ღირებულებებისგან საქართველოში  

თამარ ხოშტარია 
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სვეტის ტრანსფორმაცია ქართული პრესის დემოკრატიზაციის 

პროცესში 

ნათია სვანიძე 

 

თურქეთი და სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების 

საკითხი (სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების თურქული 

მოდელები)   

მაია მანჩხაშვილი 

 

 

26 სექტემბერი, ხუთშაბათი 

11:00–13:00 სთ 

 

თსუ,  ჭავჭავაძის გამზირი №8, VI კორპუსი, 303-ე აუდიტორია 

 

ღია კარის დღე ფაკულტეტის მულტიმედია ცენტრში 

 

ცენტრის საქმიანობის წარმოსაჩენად, ჩატარდება სამუშაო პროცესის 

მოდელირება. სტუდენტებისა და სტუმრების აქტიური 

ჩართულობით მომზადდება ფოტო, ვიდეო, აუდიო და ონლაინ 

მედიაპროდუქტი. 
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26 სექტემბერი 

13:00–14:30 

 

საირმის ქუჩა 84. ქ. თბილისის N1 ექსპერიმენტული საჯარო სკოლა 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გასვლითი  

ღია კარის დღე თბილისის N1 ექსპერიმენტულ საჯარო სკოლაში 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ქ. 

თბილისის პირველ ექსპერიმენტულ საჯარო სკოლაში გამართავს 

ღია კარის დღეს მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და 

მშობლებისათვის. ღია კარის დღის ფარგლებში ფაკულტეტის 6 

საბაკალავრო პროგრამიდან (პოლიტიკის მეცნიერება, 

საერთაშორისო ურთიერთობები, სოციოლოგია, საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია, სოციალური მუშაობა, ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია) დამამთავრებელ ეტაპზე მყოფი სტუდენტები 

შეხვდებიან მოსწავლეებს და მოკლედ გააცნობენ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამებს და საკუთარ გამოცდილებას. 

 

 

27 სექტემბერი, პარასკევი 

 

თსუ, ტურიზმის სკოლა, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №44, 212-ე 

აუდიტორია 

 

ღია კარის დღე გეოინფორმაციული სისტემების ლაბორატორიაში 

 

როგორ შევქმნათ რუკა გის–ის მეშვეობით  (QGIS  და ArcGIS) – 

ინფორმაციის მოპოვებიდან რუკამდე 

14:00–17:00 






