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ჟან მონეს კათედრა დაფინანსებულია
ევროკომისიის მიერ და მიზნად ისახავს
ევროკავშირის ღირებულებების
პოპულარიზაციას, ევროკავშირის შესახებ
კვლევებისა და სწავლების განვითარების
ხელშეწყობის გზით.

Jean Monnet Chair ”The European Union’s
fundamental values: Democracy, Rule of
Law and Protection of Human Rights” is
funded by European Commission.
Jean Monnet Activities are designed to
promote excellence in teaching and research
in the field of European Union studies.

12:30 – 13:00

Opening Session
ღონისძიების გახსნა
ლევან ჯაყელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული
პროფესორი
Levan Jakeli - Dean of Faculty of Law and Social Sciences, Associate Professor, Batumi Shota
Rustaveli State University
თამარ სირაძე - პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე
Tamar Siradze - Vice Rector, Professor, Batumi Shota Rustaveli State University
მალხაზ ნაკაშიძე - ჟან მონეს კათედრის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
Malkhaz Nakashidze - Jean Monnet Chair, Associate Professor, Faculty of Law and Social
Sciences, Batumi Shota Rustaveli State University
ირმა გაბინაშვილი - ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის აჭარის
რეგიონული წარმომადგენელი
Irma Gabinashvili - Information Center Representative of the Batumi Bureau on NATO and
the European Union

13:00 – 14:00

პანელური
დისკუსია:
ევროკავშირის
ფუნდამენტური
ღირებულებები,
ევროინტეგრაცია და საქართველო
Panel Discussion: European Union’s fundamental values, European integration and Georgia
მოდერატორი: ლევან ჯაყელი, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Moderator: Levan Jakeli - Dean of Faculty of Law and Social Sciences, Associate Professor,
Batumi Shota Rustaveli State University
ირმა გაბინაშვილი - ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის აჭარის
რეგიონული წარმომადგენელი
Irma Gabinashvili - Information Center Representative of the Batumi Bureau on NATO and
the European Union
მალხაზ ნაკაშიძე - ჟან მონეს კათედრის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Malkhaz Nakashidze - Jean Monnet Chair, Batumi Shota Rustaveli State University
თამარ სირაძე - პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე
Tamar Siradze - Vice Rector, Professor, Batumi Shota Rustaveli State University
ილია გუჩმანიძე - ,,მწვანე სექტორის" ხელმძღვანელი
Ilia Guchmanidze - Director, NGO “Green Sector”
ციალა ქათამიძე - არასამტავრობო ორგანიზაცია ,,მწვანე სექტორის"
Tsiala Katamidze - NGO “Green Sector”
ირაკლი აბაშიძე - იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათ ფაკულტეტის დეკანის
მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Irakli Abashidze - Deputy Dean of Faculty of Law and Social Sciences, Batumi Shota Rustaveli
State University
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ომარ ფარტენაძე - იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათ ფაკულტეტის
სამართლის და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
Omar Partenadze - Head of Department of Law and Public Administration, Faculty of Law
and Social Sciences, Batumi Shota Rustaveli State University
ლუკა ტაკიძე - ჟან მონეს კათედრის სასწავლო კურის სტუდენტი
Luka Takidze - Jean Monnet Chair Course Student
ხატია ლეონიძე - ჟან მონეს კათედრის სასწავლო კურის სტუდენტი
Khatia Leonidze - Jean Monnet Chair Course Student
მარიამ შარაშიძე - ჟან მონეს კათედრის სასწავლო კურსის სტუდენტი
Mariam Sharashidze - Jean Monnet Chair Course Student
გოგა ბაუჟაძე - ჟან მონეს კათედრის სასწავლო კურის სტუდენტი
Goga Baujadze - Jean Monnet Chair Course Student
მარიამ ღოღაძე - ჟან მონეს კათედრის სასწავლო კურის სტუდენტი
Mariam Ghoghadze - Jean Monnet Chair Course Student
14:00 – 14:30

Questions & Discussion
კითხვები და დისკუსია

14:30 – 14:40

Closing the Event
ღონისძიბის დახურვა
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