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პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის
პროგრამა
Scientific Conference
AGENDA
1-2 თებერვალი / February 2021
გლობალური პანდემიის პირობებში კონფერენცია გაიმართება
ონლაინ რეჟიმში.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექცია
/ლიტერატურა, ენათმეცნიერება/
1 თებერვალი, 12 სთ
(სექციის ხელმძღვანელი ასმათ შონია)
(მომხსენებლის რეგლამენტი 7-10 წთ, კამათი 5 წთ)

ბელა მოსია
კონსპირაციის თეორიები და საქართველო მსოფლიო
გამოცდილების გადასახედიდან
ლუიზა ხაჭაპურიძე, თეონა ხუფენია
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ვულგარიზმთა ევფემიზაცია ქუთაისურ და ზუგდიდურ
მეტყველებაში
ზეინაბ სარია
"ასი უძველესი იაპონური ლექსი"
(იაპონურიდან თარგმნა ირმა რატიანმა, გამომც. ინტელექტი,
2019 წ.)
ნესტან ფიფია
წიგნი

მარადმედინ დროში (ზოგიერთი რამ როსტომ ჩხეიძის

,,ბურჯი ეროვნებისას“ შესახებ)
ხათუნა გოგია
„მარტვილობაჲ და მოთმინებაჲ წმიდისა ევსტათი მცხეთელისაჲ“
(ლიტერატურული წყაროები)
ასმათ შონია
სახელთა აფიქსური სიტყვაწარმოება ქართული ქართული ენის
დიალექტებსა და მეგრულ მეტყველებაში (დანიშნულების
სახელები)
რევაზ შეროზია
წარმოსახვითობა (აბსტრაქცია) ენობრივ სისტემაში
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექცია
/ისტორია, სამართალი/
2 თებერვალი, 12 სთ.
(სექციის ხელმძღვანელი ეკატერინე ანთია)
ზაალ ქორთუა
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დაავადებათა ისტორიის საკითხის შესწავლისათვის
ფეოდალურ საქართველოში
(დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული დაავადებები)
ავთანდილ თორდია
სვანეთი და ქრისტიანობა
ეკატერინე ანთია
სამეგრელოს სამთავროს მსაჯულთუხუცესი ნიკოლოზ (ნიკო)
დადიანი
ქეთევან ლატარია, ლალი (ბარბარე) აბდალაძე,

მაია

ახვლედიანი
ქართველ წმინდანთა ღვაწლი ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელ საზოგადოებაში
ნუგზარ სარია
მედიაციის შეთანხმების ფარგლები

ბიზნესის ადმინისტრირება/მენეჯმენტის სექცია
1 თებერვალი, 12 სთ
(სექციის ხელმძღვანელი ნინო მაქაცარია)
გელა სვირავა, გიორგი სვირავა
ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის რეფორმა, როგორც
ეკონომიკისა და ბიზნესის სწრაფად განვითარების წინაპირობა
გელა სვირავა, გიორგი სვირავა
ნავთობის ფასის გავლენა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების
მოცულობაზე საქართველოში
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შორენა პაჭკორია
სახელმწიფო და ბიზნესი
ნინო მაქაცარია
„კორონომიკა“ - ეკონომიკური პოლიტიკის გამოწვევა
ლაშა ნარსია
მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირების მექანიზმები

1 თებერვალი, 12 სთ.
სექცია: ფარმაცია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
(სექციის ხელმძღვანელი ლარისა თირქია)

ლარისა თირქია, თამარ თოლორდავა
სამეგრელოს კირქვიანი მასივების (ოხაჩქუე, ყვირა, გაუჩა,
წულიში, მიგარია, ასხი) ბოტანიკურ-გეოგრაფიული პროფილი,
ეკტოპლოგია,

ავტოქტონური

კალცეფილური

ფლორის

მრავალფეროვნება (დასავლეთ საქართველო, სამეგრელო)
ზურაბ ქემოკლიძე
„ყველაფრის მკურნალი“ ჟენშენი ახალ კორონავირუსსაც უტევს
იოსებ ზარანდია
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ეროზიის საწინააღმდეგო სამკურნალო სანთლებიდან აქტიური
სუბსტანციის გამოთავისუფლების დინამიკის
დამოკიდებულება ფუძის პოლარიზაციაზე
ნანა გელენავა
პროფესიული დაავადებანი

