
 

ინოვაციური პროექტები: 

საჯარო ლექციები: 

1. ადრონული თერაპიის ცენტრის საქართველოში დაფუძნების მოდელის ანალიზი 

ქართველი სტუდენტებისთვის (გია დვალი მარიამ ცაცანაშვილი).  ღონისძიება 

გაიმართა საერთაშორისო ექსპერტების თბილისში ვიზიტის ფარგლებში. 

 

 
 



 
 

ფერნანდო ფერონი, საპიენცას უნივერსიტეტი, იტალია 

ბირთვული ფიზიკის ნაციონალური ინსტიტუტი (INFN) 

თეიმურაზ ლომთაძე - ფიზიკოს-ექსპერიმენტატორი, ტექნოლოგიური 

ინსტიტუტის დირექტორი 

 



 
სერჯიო ბერტოლუჩი, პროფესორი, ბირთვული ფიზიკის ნაციონალური 

ინსტიტუტი (INFN),   2015 წლის ბოლომდე CERN-ის კვლევისა და სამეცნიერო 

გამოთვლების დირექტორი (შვეიცარია). 

ფერნანდო ფერონი, პროფესორი, ბირთვული ფიზიკის ნაციონალური 

ინსტიტუტის  (INFN) პრეზიდენტი (იტალია).სანდრო როსი, პროფესორი, 

ონკოლოგიური ადრონული თერაპიის ეროვნული ცენტრის (CNAO) დირექტორი 

(იტალია). 

 
საჯარო ლექცია გაიმართა საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (Liberty Digital 

Hall) 

 

2. საქართველოს კვლევითი სისტემების მდგომარეობა და პერსპექტივები. 



 
ოლეგ შატბერაშვილი, მარიამ ცაცანაშვილი 

 

 

3. გადაწყვეტილების მიღება სამგანზომილებიანი სივრცის ეფექტით -ფსიქოლოგიის 

პრაქტიკუმით 

 
ალექსანდრე რუსეცკი, მარიამ ცაცანაშვილი, სტუ საჯარო მმართველპობის 

სტუდენტები 

 

 

 

4. "კონფლიქტების მართვა  – კავკასიის პრობლემები 

 



 
 

აზერბაიჯანის ელჩი საქართველოში 2006-2011 წწ,  

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი ნამიკ  ჰასან ოღლუ ალიევი და  მარიამ 

ცაცანაშვილი -ინსტიტუტის დირექტორი 

 

5. “დედა ენა - კულტურული მემკვიდრეობა“ პრაქტიკუმი საჯარო მმართველობის 

სტუდწენტებისთვის (დეკლარაციის შემუშავების წესი)  

 
 

 
 

 

6. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ტექნოლოგიები ცენტრალური კოლხეთის, 

ნოქალაქევის, და ციხეგოჯის მაგალითზე. 



 
დავით ლომიტაშვილი, მეთიუს პალმერი (ვინჩესტერის უნივერსიტეტი), მარიამ 

ცაცანაშვილი  

 

7. კონსტიტუციური შეთანხმება: ეკლესია და სახემწიფო, მართვის მოდელი 

ღირებულებითი კატეგორიები სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის 

მოდელში (დეკანოზ ბიძინა გუნიასთან ერთად  ) 

 



 

 

 
 

8. 2008 წლის კიბერომი საქართველოში (უთხარი არა ინფორმაციულ ომს) – 

ინიციატორი: ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია (ELSA) გაიმართა 



თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში;  

 

 

 
ქართველი დოქტორანტი ბონის უნივერსიტეტში გიორგი გოგოლაძე და ბონის 

უნივერსიტეტის პოლიტიკურ და სოციოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის 

პროფესორი 



 
ირმა შიოლაშვილი -ჯურნალისტი ბონის უნივერსიტეტში საჯარო ლექციის შემდეგ 

ინტერვიუს დროს. 

 

 

მასტერკლასები: 

1. სამართლის პოლიტიკა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობა.  როგორ 

მოვამზადოთ კანონის მიზანშეწონილობის საკითხი. რა პროცედურები უნდა 

დავიცვათ კანონპროექტის განხილვის დროს. 

 



 
 

2. იმიტირებული პროცესები: კანონის მიღება პარლამენტში (დებატები და 

პროცედურები);საჯარო მოხელის ფიცი 

 
ბოლო კონსულტაციები იმიტირებული პროცესის დაწყების წინ 



 
საჯარო მოხელის ფიცი ენერგიული  განწყობით 

 
პროცესის მიმდინარეობა 

 

 
იმიტირებული პროცესის შეფასება 

 

 

კრაუდსორსინგის კლინიკა 

1. „კრაუდსორსინგის კლინიკა“-ის ფარგლებში 

საჯარო მმართველობის სრუდენტებმა  შეიმუშავეს სტუდენტური დეკლარაცია –  

იუნესკოს ეგიდით  მირზაანში  ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დაარსების 



შესახებ და სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტთა ხელმოწერებით 

კულტურის სამინისტროს გადასცეს.  ღონისძიებას ესწრებოდა გერმანელი 

პროფესორი ელიკო ლამიხი 

 

 

 
კრაუდსორსინგის ფარგლებში მიმდინარე დისპუტები: 

 ინტელექტუალურ საკუთრების დაცვით მიღებულ სარგებელთან 

დაკავშირებული პრობლემები (ტექნოლოგიების დანერგვა, პატენტების მართვა) 

სტუს- სტუდენტების სტუმრები ღია სივრცეში - ნიკოლოზ გოგილიძე, თემურ 

ბაქრაძე, გრიგორ ტატიშვილი,  ვილჰელმ ჰაუზერი, ვახტანგ კვარაცხელია, თამაზ 

მარსაგიშვილი, გენადი იაშვილი 



 

 
 

 
 

დოქტორანტები ღია სივრცეში 

2021 წლის 7 ივლისს სასწავლო კვლევითი სამეცნიერო ცენტრთან ერთად 

გაიმართა სადოქტორო კვლევების მხარდაჭერის პროექტში მონაწილე 

დოქტორანთა შეხვედრა პროფერორ ვილი ჰაუზერთან (გერმანია საარის 

უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მეცნიერებები). 

შეხვედრის მიზანი იყო ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლა დარგთაშორისი 

და გამოყენებითი მეცნიერების სფეროში მაღალი ხარისხის კვლევების 

ორგანიზების ახალ შედეგებთან დაკავშირებით. 



 

 

 
 

 

 

2. „სპარინგი“ – 

 ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ქალაქის (ქალაქების) ეკოპრობლემების 

გადაწყვეტისათვის შექმნილი ინოვაციური პროექტების  შეჯიბრი. 

მიზანი: ტექნოლოგიების მოძიებისა და პრობლემის გადაწყვეტისათვის  

მმართველობითი ხასიათის ფსიქოლოგიური და ტაქტიკური ჩვევების გაღრმავება, 

ტექნოლოგიების მართვის  უნარების რეალიზაცია 



 

 
 

 

გაიმარჯვა პროექტმა პანდემიის პირობებში ინფექციის გავრცელების პრევენციის 

მიზნით “IICE-20“ოზონატორის წარმოებაში დანერგვის სახელმწიფო მხარდაჭერა.  

სპარინგის მონაწილენი თსუ ელექტროქიმიის ინსტიტუტში ეცნობიან 

საქართველოში შექმნილ ოზონატორს   

 



 
 

 
დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით საჯარო მმართველობის პროგრამის 

სტუდენტები ჩართულნი არიან სამეცნიერო კვლევით კლასტერში ( 7 

უნივერსიტეტი და 11 სამეცნიერო ინსტიტუტი. მოამზადეს საჯარო კერძო 

პარტნიორობის შეთანხმება, შექმნეს ლოგო,  დოკუმენტები საქართველოს 

ეკონომიკის სამინისტროსთვის, უზრუნველყვეს მასალების წარდგენა „აწარმოე 

საქართველოს“ პროექტში. შედეგი: პროექტმა მიიღო ფინანსური მხარდაჭერა 

 



 
 

3. ციფრული ჰუმანიტარია (digital humanities) საჯარო მმართველობის პრობლემათა 

კვლევებში - მასტერკლასები, მათემატიკური მოდელირების პრაქტიკუმი. 

 

4. დოქტორანტთა ერთობლივი პრაქტიკა საზღვარგარეთ 

პროფესორ ვილჰემ ჰაუზერის ხელშეწყობით პირველად განხორციელდა 

ქიმიური ტექნოლოგიების დოქტორანტის ნინო გიორგაძის და საჯარო 

მმართველობის დოქტორანტის ქეთევან ცაცანაშვილის ერთობლივი პრაქტიკა 

გერმანიაში, „Energis“ სასმელი წყლის ლაბორატორიაში (საარბრიუკენი) დოქტორ 

ბრიუკთან. შეისწავლეს  წყლის ხარისხის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტები, 

წყლის გაწმენდის კონტროლისა და მართვის მექანიზმები. საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის მოდელები ტექნოლოგიების დანერგვაში 

 ერთობლივი პრაქტიკა დაიგეგმა პროფ. გენადი იაშვილთან ერთად 

 

 
 

პროფ. ვილი ჰაუზერი ინსტიტუტის დოქტორანტებთან და საბჭოს წევრებთან ერთად 

ღონისძიებაზე: „შეხვედრა დოქტორანტებთან ღია ცის ქვეშ“ 



 

 

 
 

რეფერირების საბჭოს სხდომები ინსტიტუტის სტრატეგიული განვითარების შესახებ 

 

რეფერირების საბჭომ მხარი დაუჭირა კრაუდსორსინგის კლინიკისა და თემატური 

სპარინგის, როგორც ინოვაციური სტუდენტურ პრაქტიკის განვითარებას, ციფრული 

ჰუმანიტარიის ხელშეწყობას. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


