
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 
 
 
 

 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წელი: 

მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები 

 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

 

 

26 აპრილი, 2016 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 
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10:00 სთ 

 

კონფერენციის გახსნა 

თსუ, I კორპუსი, აუდიტორია № 212 

 

 

დარეჯან თვალთვაძე 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 

 

თამარ დოლბაია 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანი 

 

 

 

 

 

 

რეგლამენტი 

 მოხსენება - 15 წთ 

 დისკუსია  - 5 წთ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

პლენარული სხდომა 

 

10:30  

თსუ,  I კორპუსი,  აუდიტორია № 212 

თავმჯდომარე: ზვიად აბაშიძე 

 

1. ვაჟა კეშელავა – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერ-მკვლევარი 

საქართველო: სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული 

მთლიანობის პრობლემა 

 
2. ვალენტინა თეოსა - კიშინიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

პროფესორი 

მოლდოვა და საქართველო ევროკავშირსა და რუსეთს შორის: 

სპეციფიკური გარემოებანი და პოლიტიკური ტენდენციები 

 

3. მალხაზ მაცაბერიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციები: შედარებითი 

ანალიზი 

 

4. რევაზ ჯორბენაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი 

პრეზიდენტის საინაუგურაციო სიტყვაში რეპრეზენტირებული 

ღირებულებითი ორიენტაციები და დამოკიდებულებები (საქართველოს 

მაგალითი) 

 

5. ნანა მაჭარაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი 



საჯარო მმართველობის რეფორმა საქართველოში: მიღწევები და 

პერსპექტივები 

 

6. მანანა დარჩაშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერ-მკვლევარი 

სეპარატისტული მოძრაობა საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში (1991) 

 

 

პირველი სექცია 

 

12.00 

თსუ,  I კორპუსი,  აუდიტორია № 212 

 

თავმჯდომარე: მალხაზ მაცაბერიძე 

 

1. ალა ბიბილაშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერ-მკვლევარი 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 

გეოპოლიტიკური ასპექტები 

 

2. ვალერიან დოლიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი 

ყარსის ხელშეკრულება და საქართველოს ლატენტური გეოპოლიტიკური 

გამოწვევები 

 

3. პაატა შარაშენიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების 

დოქტორანტი 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ქართული 

პოლიტიკური სპექტრი 

 



4. თენგიზ ვერულავა - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 1991-2016: მიღწევები, 

პრობლემები, პერსპექტივები 

 

 

5. ირინე ჭუმბურიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების 

დოქტორანტი 

პოპულარული სახეები საარჩევნო კამპანიაში (1990-2012 წლები) 

 
6. მარიანა ქევხიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების 

დოქტორანტი 

საქართველოს მთავრობის ლობისტური საქმიანობა აშშ-ში 1991-2003 

წლებში 

 

 

 

მეორე სექცია 

 

12:00  

თსუ,  VI კორპუსი,  საკონფერენციო დარბაზი  

 

თავმჯდომარე: ვაჟა კეშელავა 

 

1. ზვიად აბაშიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი 

ეთნიკური პოლიტიკის განვითარების ტენდენციები პოსტ-
სოციალისტურ საქართველოში 

 

3. გიორგი მელიქიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების 

დოქტორანტი 



პოლიტიკის პერსონალიზაცია ტრანზაციის პერიოდში: პოსტსაბჭოთა 

საქართველოს 25-წლიანი გამოცდილების თვისებრივი ანალიზი 

 

4. ლიკა თეთრაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების 

დოქტორანტი 

საარჩევნო კამპანიის პროფესიონალიზაცია საქართველოს გამოცდილება 

და პერსპექტივები 

 

5. ლადო ნაფეტვარიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების 

დოქტორანტი 

საქართველო: ენერგოკრიზისიდან ელექტრონულ  

მმართველობამდე 

 

6. არჩილ სიხარულიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების 

დოქტორანტი 

საჯარო სამსახურს, ბიზნესსა და არასამთავრობო სექტორს შორის 

არსებული საზღვრები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


