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მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018 

 

 

 

 

 

 

პროგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

24–28 სექტემბერი 



24 სექტემბერი, ორშაბათი 

 

11:00–13:00 სთ 

თსუ,  ჭავჭავაძის გამზირი #8, VI კორპუსი, 303 ოთახი 

 

ღია კარის დღე ფაკულტეტის მულტიმედია ცენტრში 

 

ცენტრის საქმიანობისა წარმოსაჩენად, მოხდება სამუშაო პროცესის მოდელირება. 

სტუდენტებისა და სტუმრების აქტიური ჩართულობით მომზადდება ფოტო, ვიდეო აუდიო და 

ონლაინ მედიაპროდუქტი. 

 

 

14:00–16:00 

თსუ, ტურიზმის სკოლა, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 44, აუდიტორია 212 

 

ღია კარის დღე გეოინფორმაციული სისტემების ლაბორატორიაში 

 

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

რუკამდე 

 

 

 

25 სექტემბერი, სამშაბათი 

10:00 – 14:00 სთ. 

თსუ,  ჭავჭავაძის გამზირი #1,  I კორპუსი,  101-ე ოთახი 
 

საჯარო ლექციები სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

 აქტუალურ საკითხებზე 

 

თანამედროვე საერთაშორისო მიგრაციის ძირითადი ტენდენციები 

 პროფესორი გიორგი გოგსაძე 

 



ინფორმაციული საზოგადოებიდან სანახაობის საზოგადოებამდე:     „რესენტიმენტი“  ქართულ 

ტელემედიაში 

ასოცირებული პროფესორი მანანა შამილიშვილი 

 

მსოფლიო მედია სისტემების განვითარების ტენდენციები 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა მაისაშვილი 

 

ურბანული განვითარების ტენდენციები და გამოწვევები 

პროფესორი იოსებ სალუქვაძე 

 

 

 

26 სექტემბერი, ოთხშაბათი 

 

15:00–17:00 

თსუ,  ჭავჭავაძის გამზირი #1, I კორპუსი, 307-ე ოთახი 

 

 

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარებული რამდენიმე 

 უახლესი ემპირიული კვლევის პრეზენტაცია 

 

ქალაქების სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები: ქალაქ ბათუმისა და ფოთის 

შედარებითი ანალიზი 

ასოცირებული პროფეროსი  გიორგი კვინიკაძე 

 

„ტერიტორიული იდენტობა თბილისის, როგორც ურბანული სივრცის, ტრანსფორმაციის 

პროცესში“ 

პროფესორი რევაზ ჯორბენაძე, ასოცირებული პროფესორი თეონა მატარაძე 

 

„ელიტები, ისტორიული მემკვიდრეობა და საარჩევნო ქცევა საქართველოში“ 

ასისტენტ-პროფესორი დავით სიჭინავა 

 

„საქართველოში არსებული შრომის ბაზრის ტენდენციების კვლევა“ 

ასოცირებული პროფესორი თეონა მატარაძე, მოწვეული პედაგოგი 

 ანა დიაკონიძე 



27 სექტემბერი, ხუთშაბათი 

 

10:00–13:00  

ი. ჭავჭავაძის გამზირი, თსუ,   #1, I კორპუსი, 317-ე ოთახი 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა  

კვლევების პრეზენტაცია 

 

სტუდენტთა ციფრული წიგნიერების დონის კვლევა 

ილონა გოგია 

 

ენერგომოხმარების ტენდენციები საქართველოს მცირე დასახლებულ პუნქტებში 

გიგა ლეკვეიშვილი 
 

საარჩევნო ქცევა საქართველოში: როგორ გამოიწვია რადიკალურმა რეფორმებმა 

ხელისუფლების ცვლილება 

რატი შუბლაძე 
 

გეო სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის გამოყენება, როგორც კატასტროფების 

მართვის და პრევენციის ინსტრუმენტი 

ეკატერინე მესხიძე 

 

13:00–17:00 სთ. 

ი. ჭავჭავაძის გამზირი #1, თსუ, I კორპუსი, 318–319-ე ოთახი 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტთა 

 კვლევების პრეზენტაცია 

 

საერთაშორისო სტუდენტური მიგრაცია თბილისში: სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები 

სალომე ბეროშვილი 
 
არაფორმალური ეკონომიკის გენდერული ასპექტები:   თბილისში მცხოვრები გარემოვაჭრე 

ქალების მაგალითზე 

ნათია ქარჩილაძე 
 
სახლის გაგება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სხვადასხვა თაობაში 

თამარ თაბაგარი, სოფიკო ბეგაშვილი 
 



რუსული პროპაგანდის გამოვლინებათა სპეციფიკა ქართულ ონლაინმედიაში 

მაია ჭანტურიძე 
 
უმაღლესი განათლების მიღების მოტივაციები საქართველოში 
ქეთევან მჭედლიშვილი 
 
საქართველოს შრომის ბაზრის სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები როგორც პოსტ-

საბჭოთა პოლიტიკების შედეგი 

მარიამ იაკობიძე 
 
1990-იანი წლების საქართველოში დაოჯახებული არასრულწლოვანი გოგოები და მათი 

დღევანდელი გამოწვევები   
გვანცა კვინიკაძე 

 
საერთაშორისო იმიგრაცია თბილისში, მისი სოციალურ-პოლიტიკური და გეოგრაფიული 

ასპექტები 

დარეჯან თედორაძე 
   

პარტიული ევროსკეპტიციზმი თანამედროვე საქართველოში 

სანდრო ტაბატაძე 
   
შერეული საარჩევნო სისტემის გავლენა არჩევნების შედეგების არაპროპორციულობაზე 

პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში 
შოთა ნარსია    

 

 

28 სექტემბერი, პარასკევი 

14:00–16:00 

 

თბილისი, ვ. გოძიაშვილის ქ. 21, N158 საჯარო სკოლა 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გასვლითი ღია კარის დღე 

თბილისის N158 საჯარო სკოლაში 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ქ. თბილისის N158 საჯარო სკოლაში 

გამართავს ღია კარის დღეს მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის.  

შეხვედრაზე ფაკულტეტის 6 საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები (შოთა ნარსია, 

ლიანა მარქარიანი, ლელა ჯავახიშვილი, თამარ გოგალაძე, მარიამ სულამანიძე, მარიამ 

გრიგალაშვილი) და ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი თეონა მატარაძე, სალომე 



დუნდუა, გიორგი კვინიკაძე დამსწრე საზოგადოებას ესაუბრებიან სოციალური მეცნიერებების 

დარგებზე, საბაკალავრო პროგრამებზე და ამ დარგებში სტუდენტთა სამომავლო 

განვითარების პერსპექტივებზე. 


