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პ რ ო გ რ ა მ ა  

P R O G R A M M E 

 

10:30 -11:00 კონფერენციის გახსნა (მისალმებები) - აუდიტორია - 420 

10:30 – 11:00 Opening of the Conference (Greetings) – Auditorium – 420 

 

11:00 - 14:00  პირველი სხდომა - A სექცია -აუდიტორია - 422 

11:00 - 14:00 First Session  - Section A – Auditorium – 422 

 ანნა მახარაძე (თსუ, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მესამე კურსი) - "სეულის ქუჩის ხელოვნება"  

Anna Makharadze (TSU, Humanitarian Sciences, third year) - "Seoul street art" 

 

 მირანდა შინჯიკაშვილი (თსუ, მაგისტრატურა, მეორე კურსი) – „თანამედროვე ჩინური 

ლიტერატურა ფენტეზის ჟანრში"  

Miranda Shinjikashvili (TSU, MA, second year) - "Modern Chinese fantasy literature" 

 

 მართა ბექურაიძე (თსუ, სოციოლოგია, მესამე კურსი) – ‘’აზიის ერთ-ერთი საიდუმლო - გეიშა’’ 

Martha Bekuraidze (TSU, Sociology, third year) – ‘’One of the mysteries of Asia - Geisha’’  

 

 თამთა ბიბილაშვილი (თსუ, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ინგლისური ფილოლოგია, მეოთხე 

კურსი) - „სამხრეთ კორეა-საქართველო: კულტურული სხვაობა“ 

Tamta Bibilashvili (TSU, Humanitarian Sciences, English Philology, fourth year) - “South Korea-Georgia: 

Cultural Differences” 

 

 თეკლა ლოთიკაშვილი (თსუ, სოციოლოგია, მესამე კურსი) – „ორი სამყაროს კავშირი’’ 

Tekla Lotikashvili (TSU, Sociology, third year) – „Two world connections “ 

 

 მიმოზა ტიელიძე (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი)- "ჩრდილოეთ კორეის 

ბირთვული ოდისეა" 

Mimoza Tielidze (TSU, International Relations, fourth year) - "Nuclear Odyssey of North Korea" 

 

 ალექსანდრა ლატარია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სოციალური მეცნიერებები, 

დოქტორანტი ) – “ქართული და ჩინური ოჯახების შედარებითი ანალიზი” 

Aleksandra Lataria   (Georgian Technical University, Social Sciences, Phd.c ) – “Comparative analysis of 

Georgian and Chinese families” 

 



14:00 – 14:30  შესვენება 

14:00- 14:30 Break 

 

14:30 – 17:30  მეორე სხდომა - A სექცია - აუდიტორია - 422 

14:30 – 17:30 Second Session - Section A -  Auditorium – 422 

 თამარი უთიაშვილი (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე კურსი) - "ჩრდილოეთ კორეა: 

ანუ როგორ ვებრძვით აგრესიულ სახელმწიფოებს?!"  

Tamari Utiashvili (TSU, International Relations, second year) - "North Korea: So, how to deal with 

aggressive states?!" 

 

 ლევან კაპიტანოვი (თსუ, ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა, 

პირველი კურსი) - ,,ნაციონალური პოლიტიკა საბჭოთა უზბეკეთში'' 

Levan Kapitanovi (TSU, MA program in Nationalism and Ethnicity Studies, first year) – ’Nationality 

Policy in Soviet Uzbekistan'' 

 

 ლიკა ბუჩუნტელი (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 

ურთიერთობები, მეოთხე კურსი) - რატომ არ აღმოჩნდა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების 

ეკონომიკური აღმავლობის სტრატეგია ისეთივე წარმატებული დასავლეთის განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის, როგორც „აზიური ვეფხვებისთვის?” 

Lika Buchunteli (International Black Sea University, International Relations, fourth year) – “Why Asian 

Economic Development Strategy has not been as Successful for West Developing Countries as "Asian 

Tigers"?” 

 

 თამარ ყავლაშვილი (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მესამე კურსი ) - „ჩინეთის ახალი ერა“  

Tamar Kavlashvili ( Free Universisty of Tbilisi, International Relations, third year ) - „Chinese New Era“ 

 

 მარიამ ჩხაიძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მეორე კურსი) - "კონფუციანობა კორეის ნახევარკუნძულზე" 

Mariam Chkhaidze (Tbilisi Free University, International Relations, second year) - "Confucianism on 

Korean Peninsula". 

 

 ლიზი ლაკია (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე 

კურსი) - "ქრისტიანობა კორეის რესპუბლიკაში" 

Lizi Lakia (Tbilisi Free University, International Relations, second year) - "Christianity in Republic of 

Korea". 

 



 ბარბარე ხასია (თბილისის თავისუფალი უნივერისტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მესამე კურსი)- ''ქალები საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და დაზვერვაში''.  

Barbare Khasia (Free University of Tbilisi, International Relations, third year)-''Women in International 

Security and Intelligence''. 

 

11:00 – 14:00  პირველი სხდომა - B სექცია -აუდიტორია - 420  

11:00 – 14:00 First Session  - Section B – Auditorium – 420 

 ლალი თითილოკაშვილი (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი) - "უნგრეთი-

არალიბერალური დემოკრატია." 

Lali Titilokashvili (TSU, International Relations, fourth year) - "Hungary - Illiberal Democracy."   

 

 მადლენ სილაგავა (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი) – “გეოპოლიტიკური 

მდებარეობის გავლენა საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესებზე.”  

Madlen Silagava (TSU, International Relations, fourth year) - "The influence of Geopolitics on Georgia's 

democratization" 

 

 თამარი გელაშვილი (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი) "აღიარების 

საკითხი-კოსოვოს, აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ქეისები"  

Tamari Gelashvili (TSU, International relations, fourth year) – “Recognition issue – Cases of Kosovo,  

Abkhazia and so called South Ossetia” 

 

 ანი ასათიანი (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი) - "პოლიტიკური 

ლიდერების როლი დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკური სისტემის ევოლუციის პროცესში" 

Ani Asatiani (TSU, International Relations, fourth year) - "The role of political leaders in the evolution of 

the UK political system"   

 

 გიორგი კუბლაშვილი (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე კურსი) -  „რადიკალური 

მემარჯვენე ძალების გაძლიერება ევროპაში - მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები“.  

George Kublashvili (TSU, International Relations, second year) – “Far-Right power is increasing across 

Europe – Reasons and predictable consequences”.   

 

 ანტონ კოკაია (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მეოთხე კურსი) - "ბრძოლა მერკელის მემკვიდრეობისთვის"  

Anton Kokaia (Free University of Tbilisi, International Relations, fourth year) - "The Fight for Merkel's 

Throne"   

 

 



14:00 – 14:30  შესვენება 

14:00 – 14:30 Break 

 

14:30 – 17:30  მეორე სხდომა - B სექცია - აუდიტორია - 420 

14:30 – 17:30 Second Session - Section B -  Auditorium – 420 

 დაჩი მაზანაშვილი (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 

ურთიერთობები, მესამე კურსი) – “ახალი ტიპის ომები დასავლეთსა და აღმოსავლეთში’’  

Dachi Mazanashvili (International Black Sea University, International Relations, third year) – “New types 

of war in West and East’’ 

 

 მარიამ ქეშიკაშვილი (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი) – “თურქეთის 

ევროკავშირში გაწევრიანების შემაფერხებელი პოლიტიკური ფაქტორები’’  

Mariam Keshikashvili (TSU, International Relations, fourth year) – “Political factors hindering Turkey’s 

EU accession’’ 

 

 თამთა ქეშიკაშვილი (თსუ, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება მესამე 

კურსი) – "ისლამური სახელმწიფოს ნაშთი -ახალი საფრთხე მსოფლიოსთვის"  

Tamta Keshikashvili (TSU, Journalism and mass communication, third year) – "The balance of the Islamic 

state - a new threat to the world " 

 

 ანი დარბაიძე - (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, დოქტორანტი) - "რბილი ძალა, 

ჩინეთის ჰეგემონიის ხელისშემშლელი ფაქტორები"  

Ani Darbaidze - (Free University of Tbilisi, Doctoral student) - "Soft power and the obstacles of Chinese 

hegemony"  

 

 ზვიად ცეცხლაძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მეოთხე კურსი) -"სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობები- ნორმალიზაციიდან შერიგებამდე თუ 

პირიქით?!“  

Zviad Tsetskhladze (Free University of Tbilisi, International Relations, fourth year) - “Relations between 

Turkey and Armenia: from normalization to reconciliation or on the contrary?!” 

 

 ნატალი ჭუმბურიძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მეოთხე კურსი) – “მიგრაცია და პოპულიზმი ევროპაში”  

Natali Tchumburidze (Free University of Tbilisi, International Relations, fourth year)- “Migration and 

Populism in Europe” 

 

 



11:00 – 14:00  პირველი სხდომა - C სექცია -აუდიტორია - 423 

11:00 – 14:00 First Session  - Section C  – Auditorium – 423 

 ელენე ხურცილავა (თსუ, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მეოთხე კურსი) - "არქიტექტორი 

ანდრეა პალადიო - ჩრდილოამერიკული პალადიანიზმის ისტორიიდან" 

Elene Khutsilava (TSU, Humanitarian Sciences, fourth year) - "Architector Andrea Palladio - North 

American Palladianisms" 

 

 მარიამ ზარიძე (თსუ, სამართალი, მესამე კურსი) -,,პერსონალური მონაცემების დაცვა 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პირობებში"  

Mariam Zaridze (TSU, law, third year) -,,Protection of personal data in the field of information 

technology " 

 

 ლედი ჯალაღონია (თსუ, არაბისტიკა, მაგისტრატურა, პირველი კურსი) – „თანამედროვე 

ეგვიპტე: თვითგამოხატვის ექსტრალინგვისტური საშუალებები და მათი ლინგვისტური 

ასპექტები.“  

Ledi Jalagonia (TSU, Arabic Studies, MA, first year) – “Contemporary Egypt: Extra-linguistic Means of 

Self-expression and its Linguistic Aspects     

 

 ნინო ბერუაშვილი, (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მეოთხე კურსი) – „არაბულენოვანი კუნძულები” 

Nino Beruashvili (Free University o Tbilisi, International relations, fourth year) - “Arabian Islands“ 

 

 ლიკა ჭიჭიაშვილი (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მეოთხე კურსი) - "მალტური ენის ფენომენი" 

Lika Tchitchiashvili (Free University of Tbilisi, International Relations, fourth year)-" Phenomenon of 

Maltese language" 

 

 ნიკა კრაწაშვილი (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე კურსი) - "სირიაზე 

განხორციელებული სარაკეტო იერიში: შესაძლო ფაქტორების ზეგავლენა ამერიკის შეერთებული 

შტატების გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე" 

Nika Kratsashvili (TSU, International Relations, second year) - "Missile Strikes on Syria: Impact of 

Possible Factors on the U.S. Decision-Making Process" 

 

 ქეთი მახარაძე (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი)- "აშშ-ს ბრძოლა 

ტერორიზმის წინააღმდეგ" 

Keti Makharadze (TSU, International Relations, fourth year)- " The U.S fight against terrorism"   

 

 



14:00 – 14:30  შესვენება 

14:00 – 14:30 Break 

 

14:30 – 17:30  მეორე სხდომა - C  სექცია - აუდიტორია - 423 

14:30 – 17:30 Second Session - Section C -  Auditorium – 423 

 გიორგი არქანია (თსუ, აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულება, მეოთხე კურსი) - "ჰასან ათ-

თურაბი და სუდანელი "მუსლიმი ძმები"  

Giorgi Arkania (TSU, Oriental studies, fourth year) - "Hassan al-Turabi and Muslim Brotherhood in 

Sudan" 

 

 ბექა ადუაშვილი (თსუ, ისტორია, მეოთხე კურსი) - "ბაბიზმის წარმოშობის სოციალურ-

პოლიტიკური ასპექტები"   

Beka Aduashvili (TSU, History, fourth year) - "Social-political Aspects of Origin of  Babism"   

 

 ლიკა ილურიძე (თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი)-„ჩრდილოეთ და 

სამხრეთ კორეას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები და აშშ-ს როლი სამშვიდობო შეთანხმების 

წარმართვაში” 

Lika Iluridze (TSU, International Relations, fourth year) - “Negotiations between North and South Korea 

and the role of the US in a peace treaty”  

 

 ლელა მამალაძე (თსუ, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა, მესამე კურსი) - "კატარის 

დიპლომატიური კრიზისის გავლენა ეკონომიკაზე"   

Lela Mamaladze (TSU, Doctoral program in Economic and Business, third year) - "The Impact of Qatar 

Diplomatic Crisis on the Economy" 

 

 დავით რობაქიძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მესამე კურსი) - "იდლიბის დემილიტარიზებული ზონა - წარმატებული შეთანხმება თუ კიდევ 

ერთი ნაღმი სირიისთვის"  

Davit Robakidze (Free University of Tbilisi, International Relations, third year) - "The demilitarized zone 

of Idlib – The successful agreement, or another mine for Syria" 

 

 მარიამ ჯიბუტი (თსუ, მაგისტრანტი, პირველი კურსი)- "დასავლური და აღმოსავლური 

ქვეყნების წარმომადგენელ სტუდენტთა მიმღებლობა ქართულ საუნივერსიტეტო სივრცეში" 

Mariam Jibuti (TSU, Master of Sociology, first year) - "Acceptance towards student representatives of 

Western and Eastern countries in the Georgian university area" 

 

 ანა პაპიაშვილი (თსუ, მაგისტრანტი, პირველი კურსი) - "აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის გამოვლინება მანჩესტერისა და ჰონგ კონგის საუნივერსიტეტი სისტემებში" 



Ana Papiashvili (TSU, Master of Sociology, first year) - "Academic Social Responsibility in the University 

system of Manchester and Hong Kong" 

 

 

17:30 – 18:00  კონფერენციის დახურვის ცერემონიალი - აუდიტორია - 420 

17:30 – 18:00 Closing Ceremony of the Conference – Auditorium - 420 

 


