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საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

Georgian National University SEU 

 

 

სტუდენტთა კონფერენცია 
 

Student’s conference 

 

ქ. თბილისი 

23.06.2017 

Tbilisi, Georgia 

კონფერენციის დღის წესრიგი 

 

10:00 – 11:00 მონაწილეთა რეგისტრაცია 

11:00-11:07 მისასალმებელი სიტყვა გიორგი ცხვედიანი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი 

11:07-11:15 კონფერენციის გახსნა 

 

ვალერი მოსიაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის 

ფაკულტეტის დეკანი 
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11:15-12:35 

აუდიტორია N713 

მოხსენებები: 

გიორგი ჭითაშვილი- საქართველოს სახლმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის 

ბაკალავრიატის სტუდენტი 

Notch-Hes შემთხვევის ანალიზი სასიგანო ფზის ეპიგენეტიკური ინაქტივაციის თერაპიული 

ეფექტი ადამიანის მწვავე B უჯრედული ლეიკემიის მკურნალობაში. 

გუგა ამბროლაძე, ლაშა კახაძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის უცხო ენათა 

ბაკალავრიატის სტუდენტები 

ჯ. ბაირონის „შილიონი სონეტზე“ და „შილიონი პატიმარზე“ 

გვანცა თათოშვილი, სალომე ოკრიბელაშვილი- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრიატის სტუდენტები 

სტანდარტული პირობებით დადებულ ხელშეკრულებაში კეთილსინდისიერების პრინციპი- 

კონტროლის საშუალება თუ ჩარება სახელშეკრულებო თავისუფლებაში 

ანა ალფაიძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრიატის სტუდენტი 

პლასტიკური ბარათების ისტორია და არსი საქართველოში 

ლიკა ილურიძე , ხატია ძამუკაშვილი- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

ურთიერთობათა ბაკალავრიატის სტუდენტები 

გეოპოლიტიკისა და გეოეკონომიკის შედარება და დაპირისპირება კონკრეტული 

სახელმწიფოების მაგალითზე 

თეკლა ციცქიშვილი, ვახტანგ ნეფარიძე- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის 

ბაკალავრიატის სტუდენტი 

მიჯაჭვულობა და ბავშვის აღზრდის სტილი 

კობა ხოხიაშვილი- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების 

ფაკულტეტის ბაკალაბრიატის სტუდენტი 

როგორ დავიცვათ ჩვენი პოზიცია კამათის დროს და დავარწმუნოთ სხვებიც. 

Ikshwaki Kaushik – Aeieti Medica School, MD program, 2nd year 

ქეისის რეპორტი : ალცჰაიმერის დაავადების ასოციაცია ჰეპატიტ C-სთან ბიპოლარული 

დარღვევით. 

 

 
დისკუსია/პლენარული  

სესიის შეჯამება 
 
 
 

  

 

 

დისკუსია გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ 

 
 
 
 

ვალერი მოსიაშვილი 

12:35-13:30 შესვენება 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 -19:00  სექციური მუშაობა 
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სექცია I 

ეკონომიკა, ფინანსები  და ტურიზმი 

აუდიტორია N714 
სექციის ხელმძღვანელი: 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 

ასოცირებული პროფესორები: 

ვალერი მოსიაშვილი მალხაზ ღვინჯილია, ნაზი ჭიკაიძე. 

სექცია II 

ჟურნალისტიკა, უცხო ენები,ფსიქოლოგია, მედიცინა 

 

აუდიტორია N713 

სექციის ხელმძღვანელი: 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 

ასოცირებული პროფესორები:  

თეიმურაზ ჯაგოდნიშვილი, ივანე აბიათარი, ქეთევან 

ტაბუცაძე. 

სექცია III 

საერთაშორისო ურთიერთობები და სამართალი 

აუდიტორია N709 

სექციის ხელმძღვანელი: 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამათლის 

პროგრამის ხელმძღვანელი და ასოცირებული 

პროფესორი: 

თეა ჯუღელი, ქეთევან კოპაძე 

 

 

 

 

19:00– 19:30 კონფერენციის დახურვა და კონფერენციის მონაწილეთა დაჯილდოება 

19:30-20:00 კონფერენციის დახურვა 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

სექციების მუშაობის დღის წესრიგი 

სექცია I  ეკონომიკა, ფინანსები და ტურიზმი 
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მომხსენებელი 

/თემა/: 

თამარ ესიავა  

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის როლი ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციის 

უზრუნველყოფაში. 

 ანა ქადაგიშვილი 

ინვესტიციები როგორც ინოვაციური საქმიანობის მნიშვნელოვანი ელემენტი 

გიორგი ნაცვლიშვილი 

საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი: მიღწევები და გამოწვევები 

ეთერ ასლეკიანი 

კორპორაციული მართვის პრობლემები და მათ გადაწყვეტის გზები თანამედროვე პირობებში 

ზანდა ხინგავა  

ქალი და პინანსება 

ლალი თითილოკაშვილი, თამარ გელაშვილი 

გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებები და ეკონომიკური განვითარება 

თორნ ი კ ე  ეგიაზოვი 
ბიზნესის დაწყების ათი საფეხური, პრაქტიკული რჩევებიი გვა:  

 იაკობ იაჟინი 

საერთაშორისო სავალუტო სისტემის განვითარების ეტაპები 

ირაკლი ყურმანაშვილი   

კულტურული ფონის ცოდნა მენეჯერის საქმიანობაში 

ლიკა პავლიაშვილი 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, როგორც საკრედიტო სისტემის მნიშვნელოვანი სეგმენტი 

ლილე მიქაძე, ზურაბ მენაღარიშვილი 

სომხეთისა და აზერბაიჯანის ეკონომიკების შედარებითი ანალიზი 

მალვინა ჩხიტუნიძე 

ლიდერის როლი კომპანიის წარმატებაში 

მამუკა ოქროპირიძე 

ახალი სარკინიგზო მაგისტრალი, ანუ ეკონომიკური საფრთხე საქართველოსთვის 

მარიამ გიქოშვილი 

ბიზნეს რყევების რეგულირება მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის მეშვეობით 

მარიამ ჟღენტი, დიმიტრი დარასელია 

რუსეთის ფედერაციის სოციო-კულტურული გარემოს გავლენა საერთაშორისო ბიზნესზე. 

მეგი ქათამაძე 

საქართველოს თანამშრომლობა აზიის განვითარების ბანკთან 

ნათია ლილაშვილი, ნათელა ჯულაყიძე 
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„მერების შეთანხმება“-საქართველოს თვითმმართველი ერთეულების გაძლიერების საშუალება 

ნათია მაკარაძე 

საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო გლობალურ სივრცეში 

ნიკა ზარანდია, ნალა ხუნწარია 

გადასახადების გადამხდელების სტატისტიკა და მათ დინამიკა ორგანიზაციულ-სამართებრივ 

ჭრილში 

ნინო დიხამინჯია 

მოკლევადიანი პერიოდის ალტერნატივა ინფლაციასა და უმუშევრობას შორის 

ნინო ოსიტაშვილი 

უცხოური ინვესტიციების მსოფლიო ბაზარი 

ნოდარ მაღლაკელიძე 

პარეტოს პრინციპი ოპტიმიზაციის ქმედითი საშუალება 

ოთარ ებრალიძე 

ინფლაციური პროცესები ქართულ ეკონომიკაში 

სალომე კაშიბაძე 

საფინანსო ბაზრების როლი ქვეყნის საფინანსო სისტემის განვითარებაში 

სალომე ოღაძე 

ევროკავშირთან თავსებადი სოციალური დაცვის მოდელი საქართველოში 

სანდრო აბაშიძე, სოსო ხალვაში 

იოჰან გეზელის ფული და ბიტკოინი „მომვლის ვალუტა“ 

ქეთი გაგლოშვილი 

კრიპტოვალუტის ერა 

მარიამ ღარიბაშვილი 

ბიუჯეტის დეფიციტის პრობლემა საქართველოს ეკონომიკაში 

ქეთევან ღარიბაშვილი 

მონოპოლია-ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა საქართველოში 

ჯემმა სააკიანი 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საპროცენტო განაკვეთების შედარებითი ანალიზი მეზობელ 

ქვეყნებში 

ანელი ბახტურიძე 

სოფელ ხრეითის ტურისტული ფენომენები 

ნინო არაჩემია 

ვინ ამოწმებს გიდის პროფესიონალიზმს? 

ნინო კვარაცხელია 
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ბორჯომის ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე  

გიორგი ლოხიშვილი 

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოში 

 

 

 

 

დისკუსია და შეჯამება 

 

 

 

სექცია II მედიცინა, ჟურნალისტიკა, უცხო ენები, ფსიქოლოგია 
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მომხსენებელი 

/თემა/ 

Humam Adnan Mohammed  Al - Obaidi  

IDH მუტაციის ინჰიბიტორები: გაუმჯობესება კინოს მკურნალობის დამიზნებით თერაპიაში 

Guylain Alcantra 

BCG-ეს ვაქნიცა და მიაი გამოწვევები 

Sukanya Pati 

კონგენიტალური ტელანგიექტატიკური ერიტემის სინდრომის 

თეონა მიდელაშვილი 

ცილა Lnp1-ის ესქპრესია და როლი პანკრეასის კინოს ქსოვილში 

ლეილა გიუნაშვილი 

გრუმინგი ლაბორატორიულ ვირთაგვებში სხვადასხვა სტრესორის ზემოქმედების დროს 

მარიამ მოციქულაშვილი 

 ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების მოქმედების მექანიზმები 

ნათია არჯევანიძე 

დიაბეტის მემკვიდრეობითობა და მისი ტიპები 

ბექა დგებუაძე 

კრიმინალის გაშუქება ბეჭდურ მედიაში 

ილონა ბუიშვილი 

ახალი ამბების საინფორმაციო პრიორიტეტები 

ნინო კვირიკაშვილი, მარიამ ბიწაძე 

ადგილობრივი მედიის გავლენა რუანდის გენოციდზე 

ლეილა მდივანი 

საპროტესტო აქციები ქართულ ონლაინ მედიაში 

ლიკა ფეიქრიშვილი, ანა არევაძე 

კრიმინალის გაშუქება მედიაში 

სალომე ჯოლია 

ეთნიკური უმცირესობების საკითხების გაშუქება ბეჭდურ მედიაში 

ქეთევან კაპანაძე 

სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება ბეჭდურ მედიაში 

გია მოსაშვილი 

ანგლიციზმი ქართულ მედიაში 

ლაშა ლევერაშვილი 
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„ნათლია“ 

ლიდია კაცაძე, ნიკა ჩოქური 

მენეჯმენტის ტერმინოლოგია და ტერმინოლოგიით მართვა 

ნანუკა მუტაფიანი, ნინო ხუციშვილი 

ოსკარ უაილდი ქართულ ლიტერატურაში 

მარიამ ფხოველიშვილი 

აფრიკული წარმოშობის სიტყვები ამერიკულ ინგლისურში 

სოფო ცერცვაძე 

სტივენ კინგი- თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურის თვალსაჩინო წარმომადგენელი 

ანა გონაშვილი, მარიკა ჩაფიძე 

ეთნოცენტრიზმი და ქსენოფობია და დამოკიდებულებების კვლევა 

ეკა ყარაშვილი 

მოზარდების ფსიქოანალიზი 

თამუნა ლომიძე 

ართ- თერაპიის დანიშნულება პიროვნების შექმნის პროცესში 

მარიკა ინჯგია 

კონფორმულობა გარდამავალ ასაკში 

ნინო ჩოჩნიძე 

დევიაცია და ეტიკეტირების ფენომენი 

სალომე აბულაშვილი , მარიკა გაჩეჩილაძე 

ინკლუზიური განათლების პრაქტიკა და სამომავლო პერსპექტივები საქართველოში 

თეონა ყრუაშვილი, ლელა მახოხაშვილი 

ევთანაზია- ეთიკური, რელიგიური და სამართლებრივი ასპექტები 

თამარ მაჭარაშვილი 

სად გადის შესაძლებლობების ზღვარი 

 

დისკუსია და შეჯამება 
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სექცია III სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთბები 

მომხსენებელი 

/თემა 

ელენე ოკრიბელაშვილი, მარიამ მაისურაძე 

კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი ახალი კონსტიტუციური პროექტის მიხედვით 

თეონა სეხნიაშვილი 

პოზიტიური მოქმედების გამართლების პრობლემა კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპის 

საფუძველზე 

ნელი კიკაძე 

ხელშეკრულების დადება 

ალექსანდრე ეროიანი, ნინო ნოზაძე 

ევროკავშირის სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ 

ანნა ცქიტიშვილი, შალვა თურქაძე 

ნავთობისა და ბუნერივი აირის ფასების ცვლილება და რუსეთის საგარეო პოლიტიკა 

გვანცა შაორშაძე, მარიამ ცხადაძე 

„კავკასიური იმარატი“ არაკანონიერი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი თუ ტერორისტული 

დაჯგუფება 

გიორგი ნაცვლიშვილი, ბექა მაისურაძე 

აშშ-ს პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული NAFTA-ს მოდიფიკაციის გზები და მათი შესაძლო 

გავლენის ანალიზი 

 ელისო ფურელიანი, თინა ლუხუტაშვილი 

უმცირესობები როგორ საზოგადოების განყენებული წარმომადგენლები თუ სრულფასოვანი 

ნაწილი სამოქამაქო ცხოვრებისა 

ლევან კაპიტანოვი, ირაკლი ეცადაშვილი 

რეფერენდუმი ერაყის ქურთისტანში დამოუკიდებლობის შესახებ 

ზაური დუნბაძე, ქეთევან არჯევანიძე 

საქართველოს როლი საერთაშორისო სისტემაში 

იანა კოხოძე 

უკრაინის კრიზისის „ჰიბრიდული“ ასპექტები 

მარი ლეკიშვილი, ირაკლი პაჭკორია 

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან მიმართებით 

ლელა ბეჟუაშვილი, ნინო ზარანდია 

აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკის განხილვა 1991 წლიდან დღემდე 

დაჩი ლეფსვერიძე, ნინო მეტრეველი 

ერაყის კონფლიკტი-ძირითადი მიზეზები და ფაქტორები 

მარი ბაბაკიშვილი, ბექა კუჭახიძე 
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საფრანგეთის პოლიტიკა მიგრანტების მიმართ 

მარიამ დარჩია, მარიამ განუგრავა 

„აღმსავლეთ პარტნიორობის“ შეთანხმების მნიშვნელობა საქართველოსთვის 

ნათია ფერაძე, მაია გიორგაძე 

ლტოლვილთა კრიზისის გავლენა თურქეთის ევროინტეგრაციაზე 

ნათია ხიჯაკაძე, მიმოზა ტიელიძე 

წყლის რესურსის გავლენა ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კონფლიკტზე 

ხატია ნასყიდაშვილი, ნელიკო მათეშვილი 

იაპონია, როგორც საშუალო ძალის ქვეყანა და მისი საგარეო პოლიტიკა 

სოფიკო ჩიტიშვილი 

ყარაბაღის ოთხდღიანი ომის მიღმა 

ქეთევან თურმანიძე, ირაკლი გაბიძაშვილი 

თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის ძირითადი დილემა: გეოეკონომიკა VS გეოპოლიტიკა. ქეისი: 

სამხრეთ კავკასია 

ქრისტინე ჩიხლაძე, ქეთევან ტატიკიანი 

რუსეთის „რბილი ძალა“ და საქართველოს ეკონომიკა 

ხატია იმერლიშვილი, ინგა ფუტკარაძე 

პოლიტიკური კულტურის ახალგაზრდული დისკურსი 

ნატრული ჯიქია 

სუიციდის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტები 

დისკუსია და შეჯამება 
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