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სამეცნიერო კომისია:

თეონა მატარაძე, ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე)
რევაზ ჯორბენაძე, პროფესორი
მანანა შამილიშვილი, პროფესორი
იაგო კაჭკაჭიშვილი, პროფესორი
ზურაბ დავითაშვილი, პროფესორი
გიორგი გოგსაძე, პროფესორი
თორნიკე თურმანიძე, პროფესორი
სალომე დუნდუა, ასოცირებული პროფესორი
ზვიად აბაშიძე, ასოცირებული პროფესორი
გიორგი კვინიკაძე, ასოცირებული პროფესორი
ვალერიან მელიქიძე, ასოცირებული პროფესორი
ფიქრია ასანიშვილი, ასოცირებული პროფესორი
დავით მაცაბერიძე, ასოცირებული პროფესორი
ნინო ჭალაგანიძე, ასოცირებული პროფესორი
შორენა თურქიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი
თამარ ქარაია, ასისტენტ-პროფესორი

რეგლამენტი:

მოხსენება - 10 წუთი
დისკუსია - 5 წუთი



2 ივლისი 10:00-11:30სთ

I სექცია - ინტერდისციპლინური

10:00 გიორგი თედიაშვილი რუსული პროპაგანდის მოქმედება თანამედროვე
საქართველოში
ხელმძღვანელი: პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე

10:15 ინგა ფუტკარაძე
ნიკა გიგაური

დეოკუპაციისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის
აღდგენის პოლიტიკის განმსაზღვრელი ფაქტორები
თანამედროვე ქართულ პარტიულ სპექტრში
ხელმძღვანელი: პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე

10:30 შოთა ბასარია საქართველოს სამხრეთ საზღვარი: ასწლეულის
მოუგვარებელი საკითხი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თეონა მატარაძე

10:45 მიხეილ ოსიშვილი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართველების
სოციალურ-კულტურული ინტეგრაცია არსებულ
საზოგადოებაში და მათი თვითიდენტობა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო დურგლიშვილი

11:00 თეიმურაზ ბეჟანიძე
გიორგი ჯოხაძე

ძალაუფლების ჰეგემონია, კარცერულობა და
ფრაგმენტულობა ქართულ მედიაში: შესავალი
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა შამილიშვილი

11:15 ინგა ღოღობერიძე საზოგადოების მონაწილეობის მექანიზმები
საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების
მშენებლობის პროცესში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თეონა მატარაძე

2 ივლისი, 11:30 -13:30 სთ

II სექცია - ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

11:30 თამარ ხმიადაშვილი
ნინო ჭყოიძე

ფემიციდისა და ქალთა მიმართ ძალადობის გაშუქება
ქართულ მედიაში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნათია კუპრაშვილი

11:45 გურანდა ლემონჯავა
მარიამ იაკობიძე,

გენდერული სტერეოტიპების კვლავწარმოება ქართულ
სატელევიზიო რეკლამებში (,,პირველი არხისა“ და,
,ფორმულა TV–ის” მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი ანა ლემონჯავა



12:00 სოფიკო ტაბატაძე
მარიამ ფრანგიშვილი

რუსეთის ჰიბრიდული ომის სპეციფიკა და მისი
გამოვლინებები ქართულ ონლაინმედიაში
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა შამილიშვილი

12:15 ბესიკი ბოსტოღანაშვილი
ლიკა ნარგიზაშვილი

ილია ჭავჭავაძის ჟურნალისტური საქმიანობის
გავლენა ქართულ საზოგადოებრივ აზრზე
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი გიორგი მელიქიძე

12:30 მარიამ მამათელაშვილ
ქეთევან მოსიავა

ქართული სატელევიზიო მედია და პანდემიის
გაშუქება
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ტორაძე

12:45 მარიამ კაჭკაჭაშვილი
ნათია მიხელიძე

დეზინფორმაციული ინტერნეტსივრცე ახალი
პანდემიის პირობებში
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა შამილიშვილი

13:00 თეკლა ადამია პანდემია COVID – 19 ყალბი ახალი ამბების
მედიაველში: სპეციფიკა და ტენდენციები
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარი წერეთელი

13:15 თორნიკე სახურია
სალომე ჩარკვიანი

მუსიკალური პოპკულტურის გავლენა და
მნიშვნელობა საზოგადოებრივი კრიზისის პერიოდში
ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. თამარ ბელქანია

2 ივლისი, 14:00 – 17:30 სთ

III სექცია - საზოგადოებრივი გეოგრაფია, პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია

14:00 ელეონორა ჭანია გეოეკონომიკური აზრის საწყისები საქართველოში:
ილია ჭავჭავაძე
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გიორგი კვინიკაძე

14:15 ბექა ირომაშვილი კლიმატისა და ეკოლოგიური გარემოს ცვლილებების
შედეგად გამოწვეული მიგრაციული პროცესი
ხელმძღვანელი: პროფ. იოსებ სალუქვაძე

14:30 ანი გოგაშვილი კოვიდ 19-ის დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები
აშშ-ზე
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გიორგი კვინიკაძე



14:45 ანა ღვამბერია
მარიამ უბირია

კორონა ვირუსის გავლენა იტალიის ეკონომიკაზე
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გიორგი კვინიკაძე

15:00 ცოტნე წვერავა პანდემია და მისი პოტენციური გავლენა
გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი ალექსანდრე
წურწუმია

15:15 ბაჩო ბითარი ხუროშვილი მოსწავლეთა უფლებრივი მდგომარეობა და
სახელმწიფოს პოლიტიკა თბილისის
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მაგალითზე
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა მაჭარაშვილი

15:30 დავით დოლაბერიძე რუსული პროპაგანდა და ქართული სოციალური
მედია
ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. დავით სიჭინავა

15:45 ქეთევან მანაგაძე რუსეთის საინფორმაციო გავლენა სამხრეთ
კავკასიაში: საქართველოსა და სომხეთის შედარებითი
ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. ვალერიან დოლიძე

16:00 ნიკა მუყასაშვილი
დაჩი ჩიტაია

პატრიოტული გამოძახილი საბჭოთა ქართულ
კინემატოგრაფიაში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. სალომე დუნდუა

16:15 თორნიკე ყრუაშვილი
ნიკოლოზ მახარობლიშვილი

რესურსების სიმცირე მოსახლეობის ზრდის ფონზე
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: ვლადიმერ
ნაფეტვარიძე

16:30 ქეთევან ხუციძე
ბელა იმედაძე

ქართული სააფთიაქო სისტემის კოვიდ 19-ით
გამოწვეული პრობლემების კვლევა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. კახა ქეცბაია

16:45 მარიამ დარბაიძე
ლიკა კობახიძე

კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში საზღვარგარეთ
გაცვლითი პროგრამით წასული ქართველი
სტუდენტების ყოველდღიური ცხოვრების
თავისებურებები
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლია წულაძე

17:00 დიანა ინაიშვილი
მელანო ბერიძე

კორონა ვირუსის გავლენის შედეგად ბათუმის
ბულვარში ქართველთა სოციალური ინტერაქციის
კვლევა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლია წულაძე



17:15 ნანო პაჭკორია
თორნიკე ტაბატაძე

გარემოვაჭრეთა ცხოვრება ახალი კორონავირუსის
პანდემიის გავრცელების გამო საქართველოს
ტერიტორიაზე შემოღებული რეგულაციების
პირობებში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. კახა ქეცბაია

3 ივლისი, 10:00- 13:00 სთ

IV სექცია - საერთაშორისო ურთიერთობები

10:00 ანი გოლიაძე
მარიამ ბეჟანიშვილი

ჰიბრიდული ომი: პოლიტიკური კონფლიქტის ახალი
განსაზღვრება რუსეთის ურთიერთობების მაგალითზე
საქართველოსა და უკრაინასთან
ხელმძღვანელი: პროფ. თორნიკე თურმანიძე

10:15 ლუკა ბლუაშვილი დეზინფორმაცია და კიბერთავდასხმა, როგორც
რუსული აგრესიის თანამედროვე სახე
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

10:30 მარიამ მამულაშვილი
რუსუდან ნარიმანიძე

ანაკლიის პორტის როლი კომპლექსური
ურთიერთდამოკიდებულების თეორიის ჭრილში
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: გიორგი ბადრიძე

10:45 ანა აბრამიძე
მარიამ ლაშხია

ევროპის რუსულ ენერგორესურსებზე
დამოკიდებულება: საფრთხები და შესაძლებლობები
საქართველოსთვის
ხელმძღვანელი: პროფ. თორნიკე თურმანიძე

11:00 დეა კაკაბაძე
ლუკა ჩიტიანი

კიბერგამოწვევები საქართველოს წინაშე
ხელმძღვანელი: პროფ. თორნიკე თურმანიძე

11:15 ნიკა კრაწაშვილი საქართველო-უკრაინის სტრატეგიული ურთიერთობა:
ისტორია და თანამედროვე პერსპექტივა
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: მარიამ ხატიაშვილი

11:30 ნინო კუბლაშვილი
მარიამ თოდუა

რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტური ურთიერთობები -
2014 წლის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

11:45 თამთა კაპანაძე
მარიამ მიქიანი

მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც რუსეთის
ინსტრუმენტი საერთაშორისო ასპარეზზე გავლენის
მოსაპოვებლად
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე



შუბითიძე
12:00 ანნა უნგიაძე

ვანო გურეშიძე
ბელარუსის საგარეო პოლიტიკა: ორმაგი თამაში
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

12:15 ბესო აბრამიშვილი ჰელსინკის აქტი - სიმბიოზი თუ დიპლომატიური
ტროას ცხენი
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი მიხეილ
ქართველიშვილი

12:30 ივერი კეკენაძე შვედეთის ალტერნატივა - მიზეზები და
გამოხმაურებები
ხელმძღვანელი: დოქტორანტი მარიამ გრიგალაშვილი

12:45 ნანო კვარაცხელია
ნათია ელისაბედ ჩიქოვანი

გერმანიის საგარეო პოლიტიკა ლიბიის 2011
წლისკრიზისის დროს
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: ანა ჩიტალაძე

3 ივლისი, 14:00- 17:15 სთ

IV სექცია - საერთაშორისო ურთიერთობები

14:00 ლეილა ჩხეტიანი NAFTA: გავლენა წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკაზე
და ჩანაცვლების მიზეზები
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

14:15 ლაჩაშვილი იაკობი,
ხუციბერიძე ლიკა

აშშ-სა და რუსეთის დაპირისპირება ვენესუელაში
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

14:30 ლუკა ქილიფთარი
ხატია სოფრომაძე

ჰონგ–კონგის ჩინეთისთვის გადაცემა:
გაერთიანებული სამეფოს მოტივები
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

14:45 გიორგი ხაჩიძე
გიორგი კობახიძე

აშშ-ჩინეთის სავაჭრო ომი: ჩინური ბერკეტები
ტრამპის
ნეგატიური ეკონომიკური დიპლომატიის წინააღმდეგ
„თუკიდიდეს მახეში“
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე



15:00 სალომე მარგველაშვილი
სოფიკო სირაძე

ჩინეთ-ამერიკის ეკონომიკური ურთიერთობები
ტრამპის ადმინისტრაციის პერიოდში საყოველთაო
პანდემიითგამოწვეული კრიზისის ფონზე
ხელმძღვანელი: პროფ. თორნიკე თურმანიძე

15:15 გვანცა დარსანია
ლუკა გაგნიძე

ირანისა და ამერიკის კონფლიქტის განმაპირობებელი
ფაქტორები
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

15:30 დავით გველესიანი
ბესიკ გოჩიაშვილი

ირანის პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: კონსტანტინე
შუბითიძე

15:45 ბექა ირომაშვილი
ანუკი გოგოლაური

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა
ლიბიაში სამოქალაქო ომის შემდეგ
ხელმძღვანელი: პროფ. თორნიკე თურმანიძე

16:00 მარიამ ოქროპირიძე
სოფიკო თავშავაძე

რა ფაქტორები განაპირობებს აშშ-ს სამხრეთ კავკასიის
რეგიონით დაინტერესებას?
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: მირანდა
აბრამიშვილი

16:15 ანი სიხუაშვილი
მარიამ ბერულავა

სპარსეთის ყურის მესამე ომის გამომწვევი მიზეზები
და მიმდინარეობა
ხელმძღვანელი: მოწ. პედაგოგი: გიორგი ცომაია

16:30 ბადრი გორგოძე ეკონომიკური ფაქტორების როლი შოტლანდიაში
დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარებასა და
მის შედეგებზე
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გიორგი კვინიკაძე

16:45 ელისო ნოზაძე
ნელი სტეფნაძე

რუანდის ტრაგედია-საერთაშორისო საზოგადოების
ტრაგედია?
ხელმძღვანელი: პროფ. ზურაბ დავითაშვილი

17:00 მარიამი ალადოშვილი
მარიამ ბრეგვაძე

აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის
გამარჯვების მიზეზები
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ავთანდილ ტუკვაძე




