
 

დოქტორანტთა ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია 

 

24-25 მაისი, 2019 

 

კონფერენციის გახსნა 

24, მაისი, 2019. 

 15:45 სთ. 

მისასალმებელი 

სიტყვა 

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, ფოთისა და 
ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი  

 

 

15:45-16:00  

შესავალი სიტყვა კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-
კვლევითი არქივის დირექტორი, პროფ. თენგიზ ირემაძე 

 

16:00-16:10  

პირველი სესია 

24, მაისი, 2019 

დასაწყისი: 16:10 სთ. 

მომხსენებელი 

 

მოხსენების სათაური დრო 

ნიკოლოზ კოპალეიშვილი  

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი 
 

„ქრისტიანობის შეხვედრა 

ნეოპლატონიზმთან: ნეტარი ავგუსტინე 

სიყვარულის შესახებ“ 

 

მოხსენება:  

16:10-16:30 

დისკუსია: 

16:30-16:40 

თეა გოგოლიშვილი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

„ღვთისმოსაობა ჯვაროსნული 

ლაშქრობების მამოძრავებელი ძალა“ 

 

მოხსენება:  

16:40-17:00 

დისკუსია: 

17:00-17:10 

ლაშა დეისაძე-შარვაშიძე  

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი 
 

„მეოცე საუკუნის ოთხმოციანი წლების 

საქართველოს სამოციქულო 

მართლმადიდებელი ეკლესიის 

დრამატული ფურცლები“ 

 

მოხსენება:  

17:10-17:30 

დისკუსია: 

17:30-17:40 

ბესიკ მაშავა  

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი 

 

„თეოდორე აბუკურა და მიქაელ 

საბაწმინდელის მარტვილობის ორი ძველ-

ქართული რედაქცია“ 

 

მოხსენება:  

17:40-18:00 

დისკუსია: 

18:00-18:10 

ლანა ყურაშვილი  

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 
უნივერსიტეტი 

 

„განათლების პოლიტიკა და სტრატეგია 

საქართველოს პირველ დამოუკიდებელ 

რესპუბლიკაში“ 

 

მოხსენება:  

18:10-18:30 

დისკუსია: 

18:30-18:40 



ლევან გეგეშიძე  

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტი „GIPA“ 

„ჩინეთის სამხედრო მოდერნიზაცია და 

მისი გავლენა რეგიონულ უსაფრთხოებაზე“ 

 

 

მოხსენება:  

18:40-19:00 

დისკუსია: 

19:00-19:10 

არჩილ გამზარდია  

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 
უნივერსიტეტი 

 

„როგორ გავზომოთ დემოკრატია - 

‘დიქტატურიდან დემოკრატიისაკენ’ ჯინ 

შარპის მიხედვით - პარალელები, მსგავსება 

და განსხვავებები 2003-2019 წლების 

საქართველოსთან“ 

 

მოხსენება:  

19:10-19:30 

დისკუსია: 

19:30-19:40 

ლაშა ხარაზი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

„ჟილ დელიოზი და აზროვნების 

პოლიტიკა“ 

 

მოხსენება:  

19:40-20:00 

დისკუსია: 

20:00-20:10 

 

მეორე სესია 

25, მაისი, 2019 

დასაწყისი: 10:00 სთ. 
 

მომხსენებელი მოხსენების სათაური დრო 

არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძე  

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი 

„პავლე მოციქულის ქრისტიანული 

ფილოსოფიის მოძღვრება და მისი 

სპეციფიკა“ 

 

მოხსენება:  

10:00-10:20 

დისკუსია: 

10:20-10:30 

ირაკლი ლორთქიფანიძე  

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი 
 

„‘მკვლელობა თუ გარდაცვალება?!’ 

ქუთათელ მიტროპოლიტ ანტონის 

(გიორგაძე) გარდაცვალების 

საკითხისათვის“ 

 

მოხსენება:  

10:30-10:50 

დისკუსია: 

10:50-11:00 

რუსუდან მოწყობილი  

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი 
 

„ეპიგრაფთა ქრონოტოპი ‘დათა თუთაშხიას’ 

მიხედვით“ 

 

მოხსენება:  

11:00-11:20 

დისკუსია: 

11:20-11:30 

ალექსანდრე ჭელიძე  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

„პიროვნებისა და ორგანიზაციის 

ურთიერთშესაბამისობის გავლენა 

ორგანიზაციული ცოდნის მართვის 

პროცესებზე“ 

 

მოხსენება:  

11:30-11:50 

დისკუსია: 

11:50-12:00 

გვანცა ბარაბაძე  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

„ლიდერული უნარები ქართველ 

სტუდენტებში“ 

 

მოხსენება:  

12:00-12:20 

დისკუსია: 

12:20-12:30 

ანნა კარდანახიშვილი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

„ცივი და ცხელი კონფლიქტების გავლენა 

გუნდის ეფექტიანობაზე“ 

 

მოხსენება:  

12:30-12:50 

დისკუსია: 

12:50-13:00 



ეკა დათიაშვილი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

„თანამშრომელთა მოტივაცია და 

სამედიცინო ორგანიზაციების ეფექტურობა 

საქართველოში“ 

მოხსენება:  

13:00-13:20 

დისკუსია: 

13:20-13:30 

გიორგი კაპანაძე  

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 
უნივერსიტეტი 

 

„ლიბერალიზმის კომუნიტარული კრიტიკა 

და სიქველის ეთიკის ახალი გააზრება 

(ალესდერ მაკინტაირი)“ 

 

მოხსენება:  

13:30-13:50 

დისკუსია: 

13:50-14:00 

ბელა გზირიშვილი  

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი 

 

„დაპირისპირება ემიგრანტებში ლევილის 

საარქივო დოკუმენტების მიხედვით“ 

 

მოხსენება:  

14:00-14:20 

დისკუსია: 

14:20-14:30 

ნათია კენჭიაშვილი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

„ქართული მჭევრმეტყველების კორპუსი 

ლინგვისტური კვლევებისთვის“ 

 

მოხსენება:  

14:30-14:50 

დისკუსია: 

14:50-15:00 

 

 

 


