
 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

კონფერენცია 
 

ასოცირებული ტრიოს ევროპული ინტეგრაციის 

პოლიტიკური, სამართლებრივი და მმართველობითი პროცესი 
 

11:00 საათი, 08 ივლისი, 2022 

 

დღის წესრიგი 

აკადემიური პანელის ბმული: https://meet.google.com/gcj-ojne-ydd  

მოდერატორი - გიორგი მირიანაშვილი, სამართლის დოქტორი, სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. 

11:00-11:15 მისასალმებელი სიტყვა 

მამუკა თავხელიძე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი, 

პროფესორი. 

ამირან მესხიშვილი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბათუმის 

წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. 

ლევან ჯაყელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი. 

11:15-11:30 

 

 

 

 

 

11:30-11:35 

მოხსენება თემაზე: საბჭოთა კავშირის დემონტაჟის შემდგომ სამხრეთ კავკასიის 

პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ძირითადი პრობლემები. 

ზეინაბ ასანიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მოწვეული 

ლექტორი.    

 

დისკუსია. 

11:35-11:50 

 

 

 

 

11:50-11:55 

მოხსენება თემაზე: ნარატივების დომინანტური ტენდენციები სტრატეგიული 

კომუნიკაციების წარმოების პროცესში.  

ირმა გაბინაშვილი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ აჭარის ბიუროს ხელმძღვანელი. 

 
დისკუსია. 

https://meet.google.com/gcj-ojne-ydd


11:55-12:10 

 

 

 

12:10-12:15 

მოხსენება თემაზე: ლიმიტროფების ანატომია ასიმეტრიულ სივრცეში. 

ირაკლი გორგილაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

დისკუსია. 

12:15-12:30 

 

 

 

 

 

 

12:30-12:35 

მოხსენება თემაზე: თანამედროვე დასავლური ლიბერალიზმი და საერთაშორისო 

მიგრაციის პრობლემები. 

ინეზა ზოიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

ნატალია ლაზბა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

დისკუსია. 

12:35-12:50 

 

 

 

 

 

 

12:50-12:55 

მოხსენება თემაზე: საპარლამენტო კონტროლის მოქმედი მექანიზმების 

თავისებურებები და პრობლემები აჭარის ავტონომიაში. 

გენადი იაშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი. 

ფატი ხალვაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის 

პროგრამის დოქტორანტი. 

დისკუსია. 

12:55-13:10 

 

 

 

 

 

 

13:10-13:15 

მოხსენება თემაზე: სამოქალაქო სექტორის როლი საქართველოს ევროკავშირის 

გაწევრიანების პროცესში. 

ირაკლი მანველიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი. 

გიგა ფარტენაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ 

პროფესორი. 

დისკუსია. 

13:15-13:30 

 

 

 

 

13:30-13:35 

მოხსენება თემაზე: ევროპული ინტეგრაცია - მოდერნიზაციისა და კონვერგენციის 

პერსპექტივები. 

ხათუნა მურადიშვილი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

დისკუსია. 

13:35-13:50 

 

 

 

 

13:50-13:55 

მოხსენება თემაზე: საჯარო მმართველობის რეფორმის მნიშვნელობა საქართველოს 

ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. 

თეა სამჭკუაშვილი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი. 

დისკუსია. 

13:55-14:10 

 

 

 

 

14:10-14:15 

მოხსენება თემაზე: საქართველოს ევროპული პერსპექტივა ასოცირებული ტრიოს 

ფორმატში. 

ირინა ყურუა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი. 

დისკუსია. 



14:15-14:30 

 

 

 

 

 

14:30-14:35 

მოხსენება თემაზე: მედია და სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში  

ანტიდასავლური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. 

ირინე ცინცაძე, მასკომუნიკაციის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. 

დისკუსია. 

14:35-14:50 

 

 

 

 

14:50-14:55 

მოხსენება თემაზე: ევროკავშირი როგორც მეტა-მმართველი: ევროპული ინტეგრაციის 

თანმდევი ცვლილებები მმართველობით პროცესში. 

გვანცა ძიძიგური, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 

დისკუსია. 

14:55-15:10 

 

 

 

 

15:10-15:15 

მოხსენება თემაზე: ,,ისლამური სახელმწიფოს“ ამჟამინდელი მდგომარეობა და მისგან 

მომდინარე შესაძლო საფრთხეები. 

ლაშა ხოზრევანიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი. 

დისკუსია. 

15:15-15:30 შეჯამება, პანელის დახურვა 

 


