
 

 

 

ევროპული სწავლების სამართლებრივი განზომილება საქართველოში 

Legal Dimension of the EU studies 

კონფერენცია/Conference 

კავკასიის უნივერსიტეტი/Caucasus University 

Jean Monnet Project “LFEU” 

17 მაისი, 2022  

 

დრო/Time თემა/Topic პირი, პოზიცია, სტატუსი/Person 

I პანელი  

ევროპული სწავლების ზოგადი პოლიტიკა და პროცესები საქართველოში 

მოდერატორი ეკატერინე ქარდავა 
09.45 - 10.00 რეგისტრაცია მონაწილეები 

10.00 – 10.05 მისალმება 

 კონფერენციის მიზანი 

სოფო შენგელია, CSL, დეკანი 

10.05 – 10.15 კავკასიის უნივერსიტეტის როლი 

ევროპული სწავლების პოლიტიკაში 

კახა შენგელია, CU პრეზიდენტი 

10.15 – 10.30 ევროკავშირის სწავლება საჯარო სკოლებში 
და უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში - განვითარება და 
გამოწვევები. 

ნინო წერეთელი, განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი 

განათლების დეპარტამენტი უფროსი. 

10.30 – 11.00 სამართლის დარგობრივი მახასიათებლის 

განმარტება და მასში ევროკავშირის 

სწავლების ადგილი 

ლაშა მარგიშვილი, განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის მოადგილე 

11.00 – 11.10  კავკასიის უნივერსიტეტის 

ინტერნაციონალიზაციის ასპექტები 

ერასმუს+ პროგრამების ფარგლებში 

ირენა მელუა, CU საერთაშორისო 

ურთიერთობების და პროექტების 

დეპარტამენტის უფროსი 

11.10 – 11.20 Q & A  

11.20 – 12.00 შესვენება, ყავა, ჩაი,   

II პანელი 

ევროპული სწავლების სამართლებრივი განზომილება  

მოდერატორი გურანდა ჭელიძე 
12.00 – 12.30 ეროპული სწავლების სამართლებრივი 

განზომილება ესტონეთში (ინგლისურ 

ენაზე) Legal Dimension of the EU Studies in 

Estonia 

ტანელ კერიკმაე /Mr. Tanel KERIKMÄE/, 

პროფესორი, ტალისინი ტექნოლოგიების 

უნივერსიტეტი 



12.30 – 13.00 ეროპული სწავლების სამართლებრივი 

განზომილება უკრაინაში (ინგლისურ 

ენაზე) Legal Dimension of the EU Studies in 

Ukraine 

კატერინა ვოდოლასკოვა /Ms. Kateryna 

VODOLASKOVA/ პროფესორი, კიევის 

უნივერსიტეტი (zoom) 

13.00 – 13.30 ეროპული სწავლების სამართლებრივი 

განზომილების კურიკულუმის 

განვითარება  

ეკატერინე ქარდავა, CU აფილირებული 

პროფესორი, ჟან მონეს პროფესორი 

13.30 – 14.00 Q & A  

14.00 – 15.00 სადილი (ფურშეტი)  

Ш პანელი 

ევროპული სწავლებისა და კვლევის სფეროები ასოცირების შეთანხმებაში „LFEU” პროექტის 

ფარგლებში 

მოდერატორი ეკატერინე ქარდავა 

15.00 – 15.20 შრომის სამართალი, ასოცირების 

შეთანხმება და ევროპული კავშირის 

სტანდარტები 

ეკატერინე ქარდავა, CU აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი,  ჟან მონეს 

პროფესორი 

15.20 – 15.40 პერსონალური ინფორმაციის დაცვა, 

ასოცირების შეთანხმება და ევროპული 

სტანდარტები 

თამუნა ქალდანი, CU მოწვეული 

პპროფესორი  

15.40-16.00 საჯარო შესყიდვები, ასოცირების 

შეთანხმება და ევროპული კავშირის 

სტანდარტები 

ლევან მოსახლიშვილი, CU ასოცირებული 

აფილირებული პროფესორი   

16.00 – 16.20 კონკურენციის სამართალი, ასოცირების 

შეთანხმება და ევროკავშირის 

სტანდარტები 

სოლომონ მენაბდიშვილი, CU 

ასოცირებული პროფესორი 

16.20 - 16.40 ევროკავშირი-საქართველოს უახლესი 

ურთიერთობების შტრიხები და სამომავლო 

ევროპეიზაციის პერსპექტივები  

გურანდა ჭელიძე, CU პროფესორი 

16.40 – 17.00 შეჯამება, დისკუსია, რეკომენდაციების 

გაჟღერება ევროპული სწავლებისა და 

ევროპული სწავლების სამართლებრივი 

განზომილების გაძლიერების, ევროპული 

სწავლების განათლების პოლიტიკაში 

ინტეგრირებისა და განვითარების 

მიმართულებით 

მონაწილეები 

 

 

 


