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                                                                                   პუბლიკაციები 

სასწავლო კურსი: 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

 

  ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია 

   2019. ელექტრონული ვერსია. ISBN-978-9941-28-330-12. თბილისი. 

კურსი განიხილავს ევროპული იდეებისა და ღირებულებების არსს. საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის მრავალმხრივი ურთიერთობებს, საქართველოში 

ევროინტეგრაციული პროცესების დინამიკას. 

სასწავლო კურსი: 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

 

საქართველო და ევროინტეგრაცია. სალექციო კურსი. 

2018. ელექტრონული ვერსია. ISBN-978-9941-28-240-9. თბილისი. 

კურსი განიხილავს ევროკავშირის როლს საქართველოს განვითარებაში; 

ევროკავშირის სამეზობლო და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამებსა და 

პროექტებს; ასოცირებული შეთანხმების მნიშვნელობა საქართველოს 

ევროინტეგრაციის პერსპექტივისათვის; მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

ევროინტეგრაციის საკითხებზე. 

   

სასწავლო კურსი: 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

 

ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები. სალექციო კურსი. 

2018. ელექტრონული ვერსია. ISBN-978-9941-28-239-3 თბილისი. 

სალექციო კურსი ეხება პოლიტიკური მეცნიერების სფეროში წამყვანი ევროპელი 

მეცნიერების მიერ შემუშავებული ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების შესწავლას. 

კურსი მომზადებულია ევროპული კვლევების საბაკალავრო პროგრამის „ევროპული 

დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები“  სილაბუსით. 

სასწავლო კურსი:   გლობალიზაცია - ცივილიზაციის პარადიგმები. სალექციო კურსი. 

  2018. 2018. ელექტრონული ვერსია. ISBN-978-9941-28-241-6. თბილისი. 

კურსში განხილულია გლობალური პოლიტიკის თეორიის ძირითადი 

მიმართულებები, ინტეგრაციის ხელშემწყობი ფაქტორები, დასავლეთ ევროპის 

რეგიონალიზაცია, ნაციონალიზმი და გლობალიზაციის პროცესები. კურსი 

მომზადებულია სილაბუს საბაკალავრო პროგრამის „გლობალური პოლიტიკა“ 

ფარგლებში. 

  

პუბლიკაციის სათაური: 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

 

საქართველოს ევროპული ორიენტაციის სათავეებთან. სტატია. ქართულად. 

2019. ჟურნალი ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. # 1(23) გვ 96-112. 

  http://institutehist.ucoz.net/news/akhali_da_uakhlesi_istoriis_sakitkhebi_2019_1_23_studies_ 

in_modern_and_contemporary_history_2019_1_23/2019-11-06-246 

 

http://jeanmonnet.gtu.ge/
mailto:e.fajava@gtu.ge
http://institutehist.ucoz.net/news/akhali_da_uakhlesi_istoriis_sakitkhebi_2019_1_23_studies_


ნაშრომში განხილულია საქართველოს ევროპული ორიენტაცია უძველესი დროიდან 

დღემდე. სტატიაში მოკლედ არის მიმოხილული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, 

რომელიც ისტორიის ამ მონაკვეთში მოხდა. 

პუბლიკაციის 

სათაური: 

 

 

 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

საქართველოს ევროპული ორიენტაციის ევოლუცია. ჟურნალი ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები. # 1(24) გვ 147-161. 

http://institutehist.ucoz.net/news/akhali_da_uakhlesi_istoriis_sakitkhebi2020_1_24/2021-01-

08-259 

2020. ჟურნალის კვლევები თანამედროვე და თანამედროვე ისტორიაში. 

სტატიაში „საქართველო ევროპული ორიენტაციის საწყისებზე“ განხილულია 

ქართველურ (ქართულ) ტომებსა და ძველ სამყაროს შორის ურთიერთობა. ნაშრომის 

მიხედვით, უძველესი პერიოდი საქართველოს ევროპული ორიენტაციის გენეზად 

არის მიჩნეული 

პუბლიკაციის 

სათაური: 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

საერთაშორისო ფაქტორი თურქეთის სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკაში”. 

მონოგრაფია. 

2017. ISBN-978-9941-27-184-7. თბილისი.ი 

მონოგრაფია ეხება საქართველოს ადგილისა და როლის განსაზღვრას თურქეთის 

სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკაში საერთაშორისო ფაქტორის კუთხით, რომელიც 

ძირითადად ეხება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო ურთიერთობებს. 

ნაშრომში ასევე განხილულია ევროკავშირის, აშშ-ს და რუსეთის ფაქტორების 

გავლენა თურქეთის სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკაზე 

  

პუბლიკაციის 

სათაური: 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

ევროკავშირი-თურქეთის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში.  

სტატია. 

2017 ჟურნალი ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. # 1(24) გვ 147-161 

სტატია ეხება ევროკავშირისა და თურქეთის სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკას და 

საქართველოს როლს ამ პოლიტიკაში. ამ ქვეყნების ძირითადი სტრატეგიული 

ამოცანები და ამოცანები, კერძოდ: რეგიონში პოზიციების განმტკიცება; შეინარჩუნოს 

სტაბილურობა რეგიონში; რეგიონალური თანამშრომლობის გაღრმავება: 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.EU-Turkish  

  

პუბლიკაციის სათაური: 

წელი: 

აბსტრაქტი: 

ევროპის მიგრაციული კრიზისი და თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. 

სტატია 

2016. ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი 

სტატიაში განხილულია ევროპული მიგრაციული კრიზისის გამო შექმნილი 

ვითარება. თურქეთის როლი ამ პროცესებში და მისი ევროინტეგრაციის 

პერსპექტივები. 
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