ევროკავშირის ერასმუს+ ჟან მონეს მოდულის
(620916-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-MODULE)
ონლაინ ზამთრის სკოლის „ევროპეიზაცია და
დემოკრატიზაცია:ევროკავშირი და საქართველო“

დღის წესრიგი
14 თებერვალი - 06 მარტი, 2022
თარიღი
14 თებერვალი

სესიის საკითხები
ოფიციალური გახსნა

12:00-13:00

ლექტორები/სპიკერები

- ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი
ნინო ტალიაშვილი
- პარლამენტის თავმჯდომარე
შალვა პაპუაშვილი

14 თებერვალი

ევროპეიზაცია და დემოკრატიზაცია:

ლევან მახაშვილი, ჟან მონეს მოდულის

13:00

კონცეფციები, ცნებები, თეორიები

აკადემიური კოორდინატორი, ევროპის
უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი

14 თებერვალი

საქართველოს ევროპეიზაცია: ისტორია,

ლევან მახაშვილი, ჟან მონეს მოდულის

მექანიზმები, აქტორები, ინსტიტუტები

აკადემიური კოორდინატორი, ევროპის
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
მოწვეული სპიკერი: ბიძინა ჯავახიშვილი,
ევროკავშირში საქართველოს ელჩის
მოადგილე

15 თებერვალი

საქართველოს ევროპეიზაციისა და

გიორგი მჭედლიშვილი, ევროპის

10:00

დემოკრატიზაციის პრეისტორია

უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი
ემილ ავდალიანი, ევროპის უნივერსიტეტის
აფილირებული სრული პროფესორი,
კვლევითი ინსტიტუტის “ჯეოქეისის”
აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულების
დირექტორი

15 თებერვალი

პარლამენტის როლი ევროპეიზაციაში

13:00

ლევან მახაშვილი, ჟან მონეს მოდულის
აკადემიური კოორდინატორი, ევროპის
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
მოწვეული სპიკერი: მაკა ბოჭორიშვილი,
პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტის თავმჯდომარე

16 თებერვალი

საქართველოს დემოკრატიზაცია:

გრიგოლ გეგელია, ევროპის უნივერსიტეტის

10:00

ისტორია, მექანიზმები, აქტორები,

მოწვეული ლექტორი

ინსტიტუტები
16 თებერვალი

ევროპეიზაცია და სტრატეგიული

ლევან მახაშვილი, ჟან მონეს მოდულის

13:00

კომუნიკაცია

აკადემიური კოორდინატორი, ევროპის

- ევროკავშირი-საქართველოს

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

თანამშრომლობა სტრატეგიულ კომუნიკაციაში
- ანტი-ევროპული საინფორმაციო ომი და
პროპაგანდა

მოწვეული სპიკერი: ეკა მოდებაძე, საგარეო
საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული
კომუნიკაციების დეპარტამენტის

- მითების გაქარწყლება

დირექტორი

17 თებერვალი

ევროპეიზაციის გავლენა საქართველოში

დიანა ხომერიკი, საქართველოს

10:00

დემოკრატიის კონსოლიდაციაზე,

პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი,

ნაწილი 1

საგარეო საქმეთა სამინისტროს

- კანონის უზენაესობა და კარგი მმართველობა

ევროინტეგრაციის გენერალური

- სამართლიანი მართლმსაჯულება

დირექტორატი

- ადამიანის უფლებები

17 თებერვალი

ევროპეიზაციის გავლენა საქართველოში

ნინო აბზიანიძე, GIPA-ს ასოცირებული

13:00

დემოკრატიის კონსოლიდაციაზე,

პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა

ნაწილი 2

ცენტრის (CSS) მკვლევარი ევროკავშირის

- მედია და დემოკრატიზაცია

ჰორიზონტი2020-ის პროექტში მედიაში

- სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო

ევროპეიზაციის დისკურსებზე

ჩართულობა

18 თებერვალი

შუალედური გამოცდა

21 თებერვალი

ევროპეიზაციის გავლენა სექტორულ

ამირან თავართქილაძე, ევროპის

10:00

მიმართულებებზე

უნივერსიტეტის პროფესორი

- ვაჭრობა

გივი ბედიანაშვილი, ევროპის

- მწვანე ეკონომიკა

უნივერსიტეტის პროფესორი

21 თებერვალი

ევროპეიზაციის გავლენა თავდაცვასა

გიორგი გობრონიძე, ევროპის

13:00

და უსაფრთხოებაზე

უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და

- ევროკავშირი-საქართველოს უსაფრთხოების

სტრატეგიული განვითარების სამსახურის

დიალოგი

უფროსი

- კონფლიქტების მოგვარება
- მიგრაცია და თავშესაფარი
- თანამშრომლობა საერთო უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის მისიებში, ტერორიზმის და
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლაში, კიბერ უსაფრთხოებაში

22 თებერვალი

ევროპეიზაციის გავლენა ხალხთაშორის

თათია დოლიძე, ევროპის უნივერსიტეტის

10:00

გაცვლებზე

ასისტენტ პროფესორი, ევროპის

- განათლება და მეცნიერება

უნივერსიტეტისა და ქუთაისის

- ვიზალიბერალიზაცია და პარტნიორობა

უნივერსიტეტის საერთაშორისო

მობილობის სფეროში

ურთიერთობების სამსახურების უფროსი,

- ახალგაზრდობა

ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო
ურთიერთობების საგანმანათლებლო
პროგრამის ხელმძღვანელი

22 თებერვალი

ფასეულობები და იდენტობები

სალომე კანდელაკი, საქართველოს

13:00

ევროპეიზაციისა და დემოკრატიზაციის

პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) პროექტის

კონტექსტში

კოორდინატორი

- საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
როლი საქართველოს ევროპეიზაციაში
- ევროკავშირის ღირებულებები და საქართველოს
ევროპული იდენტობა ევროპეიზაციისა და
დემოკრატიზაციის კონტექსტში

23 თებერვალი

ევროპეიზაცია, დემოკრატიზაცია და

თათია დოლიძე, ევროპის უნივერსიტეტის

11:00

საქართველოს მომავალი რეგიონში

ასისტენტ პროფესორი, ევროპის

- ევროპეიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობა

უნივერსიტეტისა და ქუთაისის

- საგარეო აქტორების როლი საქართველოს

უნივერსიტეტის საერთაშორისო

ევროპეიზაციაში (მხარდამჭერები და ხელის

ურთიერთობების სამსახურების უფროსი,

შემშლელები: რუსეთი, თურქეთი, ირანი, ჩინეთი,

ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო

აშშ, ნატო)

ურთიერთობების საგანმანათლებლო
პროგრამის ხელმძღვანელი

24 თებერვალი

ევროპული პოპულიზმი საქართველოს

გრიგოლ გეგელია, ევროპის უნივერსიტეტის

11:00

პრიზმაში

მოწვეული ლექტორი

25 თებერვალი

ევროპეიზაცია, დემოკრატიზაცია და

ლევან მახაშვილი, ჟან მონეს მოდულის

11:00

საქართველოს მომავალი ევროპაში

აკადემიური კოორდინატორი, ევროპის

- ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობების

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ისტორია
- საქართველოს ევროპული საგარეო პოლიტიკა
- ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ
- საქართველოს ევროკავშირის წევრობის
პერსპექტივა

28 თებერვალი

ფინალური გამოცდა

11:00
6 მარტი
11:00

გადაბარება

მოწვეული სპიკერი: ნიკოლოზ სამხარაძე,
პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტის თავმჯდომარე

