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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
საბჭოს თავმჯდომარე
ანზორ ჭავჭავაძე
კვლევისა და ანალიზის განყოფილება

საორგანიზაციო

პლენარული სხდომა
აუდიტორია 713
მალხაზ ჭეშმარიტაშვილი, ზურაბ ზანგურაშვილი
ღვინის ტურიზმი ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეალობა
ნანული ცხვედაძე
სილამაზის აღქმისა და განცდის ქართული აქცენტები
სალომე ტოგონიძე
სპორტის მარკეტინგის გამოყენების მიმართულებები ავსტრალიის მარკეტოლოგების
კვლევების მაგალითზე
ნ. კვარაცხელია, მ. ღვინჯილია
სკოლის ექსკურსიები გეოგრაფიაში. საქართველოსა და უცხოეთის გამოცდილების
შედარებითი ანალიზი
-------------ვალერი მოსიაშვილი
ტურიზმის გავლენის ფინანსური ასპექტები ქვეყნის ეკონომიკაზე
მარინა გორდელაძე
რატომ გვჭირდება პიარი?

13:00 -15:00

სექციური მუშაობა

15:00-16:00

შესვენება

16:00-18:00

სექციური მუშაობა

სექცია I ბიზნესი და მენეჯმენტი

სექცია II ტურიზმი და ეკონომიკა
აუდიტორია N719
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აუდიტორია N713
სექცია III ჟურნალისტიკა, პოლიტოლოგია, სექცია IV უცხო ენები, ლიტერატურა, ფილოსოფია,
საერთაშორისო ურთიერთობები, ისტორია და ფსიქოლოგია და მედიცინა
სამართალი
აუდიტორია N715
აუდიტორია N718

18:00 – 19:00

კონფერენციის დახურვა 713

სექციების მუშაობის დღის წესრიგი
სექცია I ბიზნესი და მენეჯმენტი.
მომხსენებელი დავით ჩახვაშვილი
/თემა/:
პერსონალის მოტივაციის ეფექტური სისტემები მომსახურეობის სფეროში
ნინო სამჭკუაშვილი
- ტრანსნაციონალური კორპორაციების ფინანსური რესურსები: ფინანსური ნაკადები და
მათი ფორმირების თავისებურებები
გიორგი ცაავა, რატი ბურდიაშვილი
საწარმოს ფულადი ნაკადების მართვა და საგადახდო კალენდარის შემუშავება
ნელი სესაძე, ნინო გრიგოლაია
ფინანსური კრიზისის მიზეზები
სტანდარტების მიხედვით

ფინანსური

ანგარიშგების

საერთაშორისო

ნინო მაზიაშვილი
ბიზნეს–ანგელოზების განვითარების ეტაპები და მისი თანამედროვე მდგომარეობა
ლეილა გეგენავა
მეხილეობის დარგის მნიშვნელობა და პერსპექტივები
მ. მშვილდაძე, მ. კილაძე
აგრობიზნესის მარკეტინგული უზრუნველყოფის თეორიული ასპექტები
ლილი პეტრიაშვილი, დიმიტრი მასხარაშვილი ემელიანე გოგილიძე, ნანა ნოზაძე
ორგანიზაციული პროცესების მართვა მიწოდების ჯაჭვში
ნინო ქავთარაძე
3

კომერციული ბანკის მენეჯმენტი საქართველოში
ანი ბიბილური
ინოვაციური
ფინანსური
ინსტრუმენტები
მხარდასაჭერად: ევროპული გამოცდილება

მცირე

და

საშუალო

ბიზნესის

თამარ ბი შვილი
აგრარული რისკების მართვის სპეციფიკა და ქართული
რეალობა
ასმათ შამუგია
ადამიანური
რესურსების
ორგანიზაციებში

ეფექტიანი

მართვის

თავისებურებები ინოვაციურ

მერაბ გეჯუა
ადამიანური რესურსების მართვა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემაში
ლელა ბიჭიაშვილი
კადრების დენადობის მართვისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომები
ნიკოლოზ დარჩიაშვილი, ალეკო ქუთათელაძე
დაკრედიტების ძირითადი პრინციპები და ფულად–საკრედიტო პოლიტიკა
თამარ დუდაური
მმართველობითი
პირობებში

გადაწყვეტილების

მიღება

რისკისა

და

განუსაზღვრელობის

ნინო ზურაშვილი
ბუღალტრული აღრიცხვის განვითარების ისტორიული
ასპექტები
ნატო ქათამაძე
მუნიციპალური ბიუჯეტის პრობლემები და მისი გადაჭრის
გზები

დისკუსია და შეჯამება
სექცია II ტურიზმი და ეკონომიკა
-----მომხსენებელი
/თემა
მაია ღვინჯილია
ტურიზმში ანიმაციის ზემოქმედების ეკონომიკური ეფექტები
ლანა მზარელუა, თამარ თამარაშვილი
ბალნეოლოგიურ კურორტ ლებარდეს,
-----

-------------------------

ტურისტულ-რეკრეაციული

პოტენციალი

4

ვ.ზეიკიძე, თ. ლაჭყეპიანი
საქართველოში რეკრიაციული სექტორის მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები
გიორგი აბუსელიძე, ნინო დევაძე
დაინტერესებული მხარეები და მათი როლი ტურიზმის მდგრად განვითარებაში ------ლარისა დოლიკაშვილი
თანამედროვე შრომის ბაზრის სტრუქტურა ტურიზმში -გულნარა ჯანელიძე, ელენა იორამიშვილი
პირადი მონაცემების დაცვა ტურისტულ ბიზნესში
ანა გიორგაშვილი
კრეატიული განვითარება კეთილდღეობის ამაღლებისკენ

გზა,

ეკონომიკური

--

ზრდისა

და

საზოგადოების

ინგა გიგაური
საქართველო,როგორც სატრანზიტო კორიდორი,რეალობა პერსპექტივები
მალხაზ წულაია
კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში
მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი
რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკის რეგულირების რეგიონული და
მუნიციპალური მექანიზმები
ბორის გითოლენდია
საქართველოს
სარკინიგზო
ტრანსპორტის
და
მასთან
ინფრასტრუქტურის ევროსტანდარტებთან თავსებადობის შესახებ

დაკავშირებული

ნაზი ჭიკაიძე, ბექარ კილასონია
ეკონომიკური ზრდის მიმართულებები და ფაქტორები
კახაბერ ციმინტია მიკროეკონომიკური უსაფრთხოება:
უზრუნველყოფის ასპექტები

პირველადი

სტრატეგიული

რესურსებით

----დისკუსია და შეჯამება
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სექცია III

ჟურნალისტიკა,
სამართალი.

პოლიტოლოგია,

საერთაშორისო

ურთიერთობები,

ისტორია

და

მომხსენებელი ნოდარ დარსანია
/თემა/
- ბისმარკი შთამომავალთა მეხსიერებაში
ქრისტინე მაჭარაშვილი
არაბული მაღრიბის კავშირის“ პოლიტიკური როლი ინტეგრაციულ პროცესებში
გერმანე ფიფია
- ლენდ-ლიზი და საქართველო
ია ჯიჭონაია
საქართველოს
პოლიტიკური
ოსეთზე XI-XII საუკუნეებში

და

იდეოლოგიური

გავლენა

თემურ ჯაგოდნიშვილი
„ენობრივი პიროვნების“ თეორია და თანამედროვე მასკომუნიკაცია
სოფიკო კვანტალიანი
მედიაფილოსოფიის, როგორც ახალი დისციპლინის,
გააზრებისთვის
თინათინ ზაქარაშვილი
მულტიმედია - თანამედროვე მასმედიის ახალი ფორმატი
ხათუნა ჭანიშვილი
1918 წელს გაზეთ ,,საქართველოში" გამოქვეყნებული
გამო

რამდენიმე

პუბლიკაციის

ია მახარაძე
ჟურნალისტის მუშაობა საინფორმაციო წყაროებთან
მარიამ ადამაშვილი
21-ე საუკუნის გამოძახილი ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში
მადონა კეკლია
თანამშრომლობა,შეჯიბრება,კონკურენცია
ნათელა მაისურაძე, თეა კვაბზირიძე
დანაშაულის ცნება და მისი ონტოლოგიური არსი
რუსუდან სამუშია
აფხაზური ეთნოკრატია და სეპარატისტული გამოსვლები აფხაზეთში მე-20 საუკუნის
მეორე ნახევარში
ქრისტინე ჭოხონელიძე
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დასკვნითი მარკერები ინგლისურ და ქართულ პოლიტიკურ მედიადისკურში
მაკა დოლიძე
ინფორმაციული ასიმეტრია
თორნიკე რაზმაძე
სტერეოტიპული შეხედულებები და მედია
შოთა გურულისოციალური ტრანსფერების როლი მოსახლეობის სოციალურ დაცვაში
ლიმერი სიჭინავა
გლობალიზაციის გამოწვევები თანამედროვე მსოფლიოში
ნინო ჩიქოვანი
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა თემზე დაფუძნებული სწავლების გზით
რუსუდან ესებუა
მოსწავლის სოციალური ფორმირების პროცესში სურვილებისა და მოვალეობების
ურთერთმიმართების თავისებურებები
მთვარისა თანანაშვილი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი თანამედროვე
ეკონომიკაში

დისკუსია და შეჯამება

სექცია IV უცხო ენები, ლიტერატურა, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და მედიცინა.
მომხსენებელი ქეთევან ტაბუცაძე
/თემა/
ლექსიკურ-კომუნიკაციური მიდგომა მეორე ენის სწავლებისას
მარიამ გოგილაშვილი
იდიომატური ფრაზების გამოყენება ბიზნესკომუნიკაციაში
მაია ნატროშვილი
ფილოსოფია, სიყვარული და პოეტიკა უილიამ შექსპირის სონეტებსა და მათ ქართულ
თარგმანებში
ქეთევან ტაბუცაძე, ნინო ჩიტიშვილი
უცხო ენის სწავლება საკომუნიკაციო მეთოდის დახმარებით: გამოწვევები
რეკომენდაციები

და
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ნინო ავალიანი
საკლასო თამაშების გამოყენებით ინგლისური ენის სალაპარაკო და წერითი უნარების
განვითარება საქართველოს უნივერსიტეტებში
მარიამ ნემსაძე
როგორ განვთავისუფლდეთ შიშისა და წყენისაგან ( სოფოკლეს „ფილოქტეტესი“,
„ანტიგონე“)
ია ბურდული
ნიურნბერგის პროცესი როგორც კომუნიკაციის მხატვრული დისკურსი შლინკის
რომანში
თეა გიგიბერია
ნარატოლოგიის საკვანძო საკითხები და ლინგვისტური მახასიათებელი ბესეიკ
ხარანაულის ნაწარმოებში „წიგნი ამბა ბესარიონისა“
ლია მეტრეველი
ინტელექტი, ემპათია და.... ქალები
ქეთევან ტაბუცაძე, თეონა სამხარაძე
ხის სიმბოლოს სემანტიკური ანალიზი გერმანიკულ და ქართველურ მითოლოგიაში

~

ნინო ჩერქეზიშვილი
ჩაგრულთა თეატრი
ჯულეტა ძაძუა
- დავით მეოთხე აღმაშენებლის „გალობანი სინანულისანი“–ენობრივი ასპექტები
ქეთი ნიჟარაძე
ჰომეროსი პოეტისა და პოეზიის შესახებ
ეკატერინე ვაწაძე
მისალმების გამომხატველი თავაზიანი ფატიკური გამონათქვამების სოციოპრაგმატიკული ანალიზი (ინგლისური და ქართული ენის მასალაზე)
ნინო მაშია
მარცვლოვანი კულტურების რამდენიმე ტერმინისათვის მეგრულ -ლაზურში
მაია მენთეშაშვილი
სიმბოლოების მნიშვნელობათა სპექტრი ოთარ ჭილაძის რომანში “ყოველმან ჩემმან
მპოვნელმან”
თამრიკო მულაძე, ქრისტინე მაჭარაშვილი
ქართველი ქალის ადგილი და როლი გენდერულ სტერეოტიპებში
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ლელა ჩოთალიშვილი
მედეას კომპლექსი და მედეას ფანტაზია მხატვრულ
კულტურაში
ელიზბარ ელიზბარაშვილი
წარღვნის კატასტროფა
ლელა კიკნაველიძე, მაია გრძელიძე
ქართული ეთნო–სამოსის კონსტრუქციულ–ტექნოლოგიური კვლევის შედეგების
პრაქტიკაში გამოყენების ასპექტები
ლელა კიკნაველიძე, მაია გრძელიძე
ტყავის ქართული ეთნო–ნაკეთობების კონსტრუქციისა ევოლუციის შესწავლის
თანამედროვე მდგომარეობა
ლია ქურხული
აზარტული თამაშებისადმი პათოლოგიური დამოკიდებულების ფსიქო- სოციალური
ფაქტორები
ელენა ფედოტოვა, ბესარიონ ჩახვაძე
წვრილი ნაწლავის ჯორჯლის ავთვისებიანი სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის
კლინიკური შემთხვევები

დისკუსია და შეჯამება
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