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საჯარო ლექცია თემაზე: „საქართველო და ევროპა: ისტორიული კავშირები და თანამედროვეობა“

" 25 მაისი 2022 წელი

25 მაისს, 11:00 საათზე,   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
(აუდიტორია N 55),  ჟან მონეს კათედრის ორგანიზებით გაიმართება საჯარო ლექცია
და დისკუსია თემაზე „საქართველო და ევროპა:   ისტორიული კავშირები და
თანამედროვეობა“.

მომხსენებლები:

1. სულხან სალაძე, იურისტი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
თავმჯდომარე (2018-2020), ძველი ევროპული რუკების და გრავიურების კოლექციონერი  - "საქართველო
ძველ ევროპულ რუკებზე, წარსულის პარალელები და თანამედროვეობა“

2.   მალხაზ ნაკაშიძე, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, ჟან მონეს
კათედრის ხელმძღვანელი - „საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის ევროპული კონსტიტუციის
დაბადება, ბათუმი და  ევროპული ღირებულებები“.

ღონისძიება მიზნად ისახავს ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციას, ევროპის და საქართველოს
ურთიერთობის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას.
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პოპულარული სიახლეები

$ ბსუ-ში ნატოს გენერალური მდივნის
მოადგილე როუზ გიოტმიოლერი
დასავლეთ საქართველოს უმაღლესი
სასწავლებლების სტუდენტებს შეხვდა

$ განცხადება სასწავლო პროცესის
განახლებასთან დაკავშირებით

$ განცხადება ბსუ-ში სასწავლო პროცესის
დაწყებასთან დაკავშირებით

$ უნივერსიტეტის მიზნობრივი
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესარჩევი კონკურსის გამარჯვებული
პროექტები

$ „Erasmus+“-ის საგრანტო პროექტის
საერთაშორისო კონფერენცია და
კონსორციუმის სამუშაო შეხვედრები

პოპულარული გვერდები

$ საკონტაქტო ინფორმაცია

$ საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ბაზები

$ სტუდენტთა გზამკვლევი

$ ზოგადი ინფორმაცია

$ აკადემიური კალენდარი

$ აკადემიური საბჭოს წევრები

$ ავტორიზებული უმაღლესი
სასწავლებლები

$ კურიკულუმის კომიტეტი

სასარგებლო ბმულები

$ სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონული სისტემა

$ ავტორიზებული უმაღლესი
სასწავლებლები

$ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო

$ აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო

$ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკა

$ უნივერსიტეტის ძველი ვებგვერდი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010

რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35

ტელ: +995(422) 27–17–80

ფაქსი: +995(422) 27–17–87

ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
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