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კონფერენციის დღის წესრიგი
20 მაისი 2018
10:00 – 10:30

მონაწილეთა რეგისტრაცია

10:30 – 11:00

მისასალმებელი
სიტყვა

კონფერენციის გახსნა

11:00 – 12:00

გია კავთელიშვილი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს რექტორი
გიორგი ცხვედიანი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი
ვალერი მოსიაშვილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო
საბჭოს თავმჯდომარე
ანზორ ჭავჭავაძე
სტუდენტური
კვლევის
განვითარების
მექანიზმები
საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში

პლენარული სხდომა
აუდიტორია 713
მოხსენებები:
რამაზ ართმელაძე, კობა ხოხიაშვილი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის როლი საქართველოს ეკონომიკაში
თინა ლუხუტაშვილი; ელისო ფურელიანი ინო აივაზაშვილი
TSA და საქართველოს პოტენციალი მის გამოსაყენებლად ეკონომიკური ზრდისათვის
თეო ნინიაშვილი და თეიმურაზ სინატაშვილი
უილიამ შექსპირის სონეტები და მათი თარგმანი.
გელა მეგენეიშვილი
Marketing psychology
გია მოსაშვილი
რატომ არ ჰყოლია ამერიკას არასდროს ქალი პრეზიდენტი
სალომე აბულაშვილი: მარიკა გაჩეჩილაძე
სტუდენტების ინფორმირებულობის დონის კვლევა აივ ინფექცია/შიდსისა და
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების შესახებ.

13:00 -15:00

სექციური მუშაობა

15:00-16:00

შესვენება
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16:00-18:00

სექციური მუშაობა

სექცია I ბიზნესი, ეკონომიკა, ტურიზმი
აუდიტორია N713

სექცია II სამართალი და საერთაშორისო ურთ-ები
აუდიტორია N719

სექცია III ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები და მედიცინა
აუდიტორია N718

18:00 – 19:00

კონფერენციის დახურვა და კონფერენციის მონაწილეთა დაჯილდოება
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სექციების მუშაობის დღის წესრიგი
სექცია ბიზნესი და ეკონომიკა, ტურიზმი
მომხსენებელი
/თემა/:

მარიამ ალავერდაშვილი
უცხოური ინვესტიციები და მათი როლი საინვესტიციო გარემოს განვითარებაში
მათე ივანიაძე
ტრენინგის როლი პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის
გოგა გამყრელიძე
საინვესტიციო პოლიტიკა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ანალიზი
ნინო კვარაცხელია
პროფესია და განათლება სოფლის მეურნეობაში
მურად მიქელაძე
ადგილობრივი თვითმმართველობის
მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)

მართვის

ეფექტურობის

გაზრდა.

(ხულოს

რაიონის

მარიამ გიქოშვილი
ფინანსური ანგარიშგების სპეციფიკა ევროკავშირთან ეკონომიკურ ინტეგრაციის პირობებში
ჯემმა სააკიანი
სათამაშო ბიზნესის როლი ქვეყნის ბიუჯეტის შემოსავლების ფორმირებაში
მარიამ უნდილაშვილი
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები და მათი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები
განვითარებად ქვეყნებში
მირანდა ფაცაცია
დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში, მისი
პრიორიტეტები

დაძლევის გზები -

ნათია ქეშელაშვილი
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში
გვანცა ხიბლაშვილი
შრომითი კმაყოფილება-განათლების დონე, დასაქმების ბაზრის ეფექტურობა საქართველოში
რევაზ შიშმანიძე; რამაზ მიქელაძე
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მეთოდები
ჯაბა ცენტერაძე
ქვეყნის ინფრასტრუქტურის განვითარების დონის კავშირი ეკონომიკურ ზრდასთან
რამაზ ართმელაძზე; კობა ხოხიაშვილი
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკაში.
ნათია ღლონტი
დროის მენეჯმენტი
ნათია ცხვედიანი
იმპორტის შემცვლელი პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობები საქართველოში.
ილია ჭიკაიძე
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმების საკითხები საქართველოში.
გივი ქარსანაშვილი
კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში
იმედო ჯაიანი
მცირე და საშუალო ბიზნესი - როგორც ეკონომიკის განვითარების ხერხემალი

ნინო აივაზაშვილი
ეთნოტურიზმის რესურსები ყვარელში უდიების მაგალითზე
ნაილი გოჯაევი
თბილისი როგორც რელიგიური ტოლერანტობის მაგალითი
მარიამ კენჭოშვილი
აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
თინა ლუხუტაშვილი; ელისო ფურელიანი
TSA და საქართველოს პოტენციალი მის გამოსაყენებლად ეკონომიკური ზრდისათვის
ბექა ჟიჟილაშვილი
ტურიზმის ბიზნესის დაგეგმვისა და განვითარების აქტუალური საკითხები
გელა მამულაშვილი
ეროვნული პარკები, როგორც ეკოტურიზმის რესურსი საქართველოს მაგალითზე
მარი უსტალიშვილი
სათავგადასავლო და ექსტრემალური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა საქართველოში
ლევან ყიფიანი
ძამას ხეობის ტურისტული პოტენციალი .( ისტორია და თანამედროვეობა )
ნინო ჭანტურიძე
ტურიზმის როლი ეკონომიკაში
მარიამ ხირდაევა
გუდაურის ტურისტული პოტენციალი (პრობლემები პერსპექტივები)
ანა ჯანველიანი
საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კლასტერული გზა
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გია მოსაშვილი
მდიდარი დემოკრატია, ღარიბი ხალხი - როგორ ხსნის პოლიტიკა სიღარიბეს?
ჯემმა სააკიანი
სათამაშო ბიზნესის როლი ქვეყნის ბიუჯეტის შემოსავლების ფორმირებაში
მარიამ უნდილაშვილი
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები და მათი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები
განვითარებად ქვეყნებში
მარიამ უნდილაშვილი
მდგრადი განვითარების მიზნები და მათი შედეგები საქართველოში.
ნინო დიხამინჯია
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით
ანა ალანია
ინფლაციური
და
კვლავწარმოებითი
ურთიერთზემოქმედების თავისებურებები

პროცესები:

ურთიერთმოქმედებისა

და

ანა ალფაიძე
დეპოზიტების სამართლებრივი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კომერციულ ბანკებში
მაიკო ბიწაძე
საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის ტრანსფორმაციული პროცესები: პრივატიზაციის
შუქ-ჩრდილები საქართველოში
ზანდა ხინგავა
სესხი-გამოსავალი თუ პრობლემა?!
რუიზან ბესიშვილი
დროის რაციონალურად განაწილების პრობლემები
გიორგი ბუბაშვილი; ნათია მუმლაძე
სახელმწიფოს ფინანსური: ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის სრულყოფის საკითხები
თამუნა მჭედლიშვილი; ქეთევან ფარცვანია
საერთაშორისო ვაჭრობის როლი საქართველოს განვითარებაში
გიორგი ლომიტაშვილი; ლედი გულედანი
მსოფლიო ეკონომიკური გარემო და ფინანსები.
გიგა პერტია
საფინანსო სისტემა და მისი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი – საფინანსო ბაზრები
მეგი ქათამაძე
შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების სტრუქტურის ანალიზი საქართველოში
დისკუსია და შეჯამება
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სექცია II სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები
მომხსენებელი
/თემა

ნიკა გიგაური; თეკლე კენტელაძე
სეკულარიზმის დილემა ქართულ სოციალურ-პოლიტიკურ გარემოში
ქეთევან თურმანიძე; ირაკლი გაბიძაშვილი
ტერიტორიული
მთლიანობა და ხალხთა თვითგამორკვევა საერთაშორისო სამართალში:
სამართლებრივი და პოლიტიკური პრაქტიკა.
თამარ გელაშვილი; ლალი თითილოკაშვილი
საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება და ცოდნა ევროკავშირის შესახებ
ეკა კაპანაძე; ანა გაბისონია
სამოქალაქო მოძრაობების ტრანსფორმაცია საქართველოში 2003-2016 წლებში
ლიკა ილურიძე; ხატია ძამუკაშვილი
საქართველო-ირანის ურთიერთობები: მისი მნიშვნელობა და სამომავლო პერსპექტივები.
დაჩი ლეფსვერიძე; ნინო მეტრეველი
ევროპული პოლიტიკის ახალი ტალღა - ნაციონალიზმი
გიორგი ლოხიშვილი
რამოდენიმე ასპექტი რუსეთ-თურქეთის თანამედროვე ურთიერთობებიდან
მარიამ ბიწაძე; გიორგი ნაცვლიშვილი
„ვიეტკონგის“ გამარჯვების მიზეზები ვიეტნამის ომში
ნათია ფერაძე; მაია გიორგაძე
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები: სარგებელი და გამოწვევები
სალომე ქართლელიშვილი
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა და ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები
სალომე ღაჭავა
კვიპროსის კონფლიქტის თანამედროვე გამოწვევები და გადაჭრის გზები
ხატია ჩომახაშვილი
ტრეფიკინგის სოციალურ, იურდიულ და პოლიტიკური ასპექტები
ნანა ღარიბაშვილი; ანნა ცქიტიშვილი
რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობები „ევრომაიდნის“ შემდეგ.
მარიამ კახიძე; მარიამ კაპანაძე
თანამედროვე ტერორიზმი – 21-ე საუკუნის მნიშვნელოვანი გამოწვევა
ნათია ევსტაფიშვილი
მიზანი როგორც სამოქალაქო და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების გამიჯვნის მთავარი
კრიტერიუმი თეორიისა და პრაქტიკის საფუძველზე
მარიამ კვარაცხელია; ლია ბაინდურაშვილი
ნიურნბერგის სასამართლო პროცესების გავლენა საერთაშორისო სამართალზე
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სოფიკო კლიმიაშვილი
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი მარიხუანას დეკრიმინალიზაციალიბერალიზაციასთან დაკავშირებით
დავით ნატრიაშვილი; თამარ ქობლიანიძე
ადევნება, ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრება და სტერილიზაცია თანხმობის გარეშე ნოვაცია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში
გია მოსაშვილი
მდიდარი დემოკრატია, ღარიბი ხალხი - როგორ ხსნის პოლიტიკა სიღარიბეს?
გიორგი ნეფარიძე; თამარ შავგულიძე
სახელმწიფოსა და მისი მოსამსახურის
საკითხისთვის.

სოლიდარული

პასუხისმგებლობის

განმარტების

მარიამ ნუცუბიძე
აგრესიის დანაშაული: რეალურად განმარტებული დანაშაული თუ პოლიტიკური შეთანხმება?

დისკუსია და შეჯამება

სექცია III ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები და მედიცინა
მომხსენებელი
/თემა/

ხათუნა ღამბარაშვილი
ქირალური ანტიმიკოზური საშუალების ენანტიომერების დაყოფა პოლისაქარიდულ ქირალურ
ადსორბენტებზე მოძრავ ფაზად მეთანოლის გამოყენებით
Humam Adnan Mohamed AL-Obaidi; Doaa Mohammed Ahmed Ahmed

The discovery of meningeal lymphatic vessels and glymphatic system and their contribution in
neurological disorders
მარიამ ტუსიაშვილი
სარკისებური ნეირონის აღმოჩენა და ფუნქციონირება
გიორგი დევიძე; Humam Adnan Mohammed AL-Obaidi
Inducing Cellular Differentiation in IDH Mutated Tumors by Hypomethylating Agents
Sukanya Pati;
Sri Ramani Peesapati;
Tushar Shahare
Selective estrogen receptor modulators reduce incidence of breast cancer
ნინო ბექაური; ანა ჯამბურია
შეამცირე მარილის მოხმარება დღესვე
სალომე ქემაშვილი
ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის ძირითადი ასპექტები
მარიამ ბარბაქაძე; გიორგი პოპიაშვილი
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შობადობის ახალი ტენდენციები
ლადო მშვიდობაძე; თეო თავართქილაძე
სისხლის დონაციის სოციალური ასპექტები
მადლენ სილაგავა; ქეთევან ყურაშვილი
სამხედრო მისიაში მონაწილეობის გავლენა ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე და შემდგომში
განვითარებული პოსტ-ტრავმული სტრესი
ნინო ჩოჩნიძე
ნეიროფსიქოლოგიური პრაქტიკა სამხედრო სამსახურში.
მაია კვერენჩხილაძე
ფსიქოანალიტიკური თერაპია
ანასტასია ჯიქია
იღბლის ფსიქოლოგია
თამარ მაჭარაშვილი
აღზრდის სტილები სქესთან მიმართებაში.
ანი ტალახაძე
შესაძლებელია თუ არა ბედნიერება? არისტოტელეს,
მიხედვით

ეპიქტეტეს, კანტისა და ჰანა არენდტის

ნინო დანელია
იდენტობის ფორმირება
მაკა ოთიაშვილი
ბულინგი - სასკოლო ხუმრობა თუ ძალადობა?
ნანა ნაჭყებია; სალომე გოშაძე
ნარჩენების მართვის პოლიტიკა საქართველოში
ქეთევან რაზმაძე
აგრესია-თანამედროვე მედიის ენა
ლიანა მარქანიანი
სომხეთის საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში
თინათინ მღებრიშვილი
ქართული მედიის აქტუალური საკითხები
ლიკა ფეიქრიშვილი; ანა არევაძე
მოქალაქეობრივი შეგრძნება და განათლება სტუდენტებში
ეკატერინე ჯანიაშვილი; მარიამ ტალახაძე
ანტიდასავლური პროპაგანდა ქართულ ონლაინმედიაში
ალექსანდრე ქასრაშვილი; გიგა ჩილიგავა
ფილოსოფია, როგორც ეპოქის აზროვნების ინდიკატორი
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ლიდია კაცაძე; დავით არღვლიანი
ამერიკელი ნოველისტი - ჯეკ ლონდონი
მაია კვერენჩხილაძე
თეატრი,როგორც თერაპია
ნინო დანელია, ნათია მიქელაძე; მარიამ მარხვაშვილი
ჩარლზ ბუკოვსკის შემოქმედებითი შტრიხები
თეო ნინიაშვილი; თეიმურაზ სინატაშვილი
უილიამ შექსპირის სონეტები და მათი თარგმანი
ანა ქაჯაია
ინგლისურენოვანი ნეოლოგიზმების სიტყვათწარმოების საშუალებები.
სოფო ცერცვაძე
არტურ კონან დოილი-დეტექტივების მეფე.
მარიამ მოსიაშვილი
აბსოლუტური თავისუფლების პრობლემა ალბერ კამიუს ფილოსოფიაში
მარიამ მარხვაშვილი; ნათია მიქელაძე
თანამედროვე ახალგაზრდებთან დაკავშირებული სტერეოტიპების აღქმა ქართულ კულტურაში

დისკუსია და შეჯამება
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