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Erasmus+ Jean Monnet Project “Establishment of the Bachelor’s Programme in 
European Studies at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University”/ EUStBA  (619928-

EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-PROJECT) ერასმუს+ ჟან მონეს პროექტი “თსუ-ში 

ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის დაარსება”/ 
 EUStBA  (619928-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-PROJECT) 

 

Date: 14-15 October 2022 / თარიღი: 14-15 ოქტომბერი, 2022 
 

Aims of the conference: The objective of the third international conference is to 

provide opportunity for the local stakeholders to conceptualise linkage between the 

teaching and research from early stages of education. In particular the conference will 

shape a space to understand the benefits of research-teaching nexus as well as will 

provide practical insights regarding the tools to develop the institutional policy. The 

main idea of the third international conference will be enhanced and extended with 

the issue of academic integrity. The experience-based suggestions on increasing the 

international scientific publications will also be provided. This event will be a forum 
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for the exchange of the best practices and experiences based on the previous 

conferences and workshops organised within the frames of  Erasmus+ Jean Monnet 

project EUStBA including the review of the submissions for the special Jean Monnet 

edition of the Georgian Journal of European Studies dedicated to teaching methods. 

 

კონფერენციის მიზნები: ევროპისმცოდნეობის დარგში განათლების ადრეული 

ეტაპიდანვე სწავლებისა და კვლევის დაკავშირების მნიშვნელოვანი როლის 

კონცეპტუალიზაცია, კვლევის მეშვეობით სწავლების  ბენეფიტების განხილვა და 

ამ მიმართულებით საუკეთესო გამოცდილებების გაზიარება, მკაფიო 

ინსტიტუციური მიდგომის შემუშავების მნიშვნელობის ხაზგასმა. კონფერენციაზე 

ასევე, იმსჯელებენ  საერთაშორისო პუბლიკაციების გაზრდის მექანიზმებზე, 

ევროპული და ამერიკული სამეცნიერო გამომცემლობების განსხვავებულ 

მიდგომებზე. ორი დღის განმავლობაში შეჯამდება ის გამოცდილებები და 

მიღწევები, რაც Erasmus+ Jean Monnet EUStBA პროექტის იმპლემენტაციის 

პერიოდში ორგანიზებულ კონფერენციებსა და სამუშაო შეხვედრებზე 

დაგროვდა, მათ შორის, განიხილავენ იმ სამეცნიერო სტატიებს, რომლებიც 

ორენოვანი ევროპისმცოდნეობის ქართული ჟურნალის სპეციალური 

გამოცემისთვის გამოსაქვეყნებლად იქნა წარმოდგენილი .   

 

Working Languages:  ENG/GEO. სამუშაო ენები: ინგლისური/ქართული 

Mode: Online შეხვედრის ფორმატი: დისტანციური 

 

Zoom link for October 14 
Topic: 3rd Jean Monnet Conference 

Time: Oct 14 &15 , 2022 11:00 AM Asia/Tbilisi 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/85669986798?pwd=eVF2LytJdHlna2dZdDBCaU44Sy9pZz09 

Meeting ID: 856 6998 6798 

Passcode: 808893 

 

Tbilisi |თბილისი 
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Agenda /დღის წესრიგი 

 

Opening Day, October 14 Friday 

ღონისძიების გახსნა, 14 ოქტომბერი პარასკევი 

Mode: Online | შეხვედრის ფორმატი: დისტანციური 

 
 
Day 1 – October 14 Friday 
 

10:30-11:00 Registration | რეგისტრაცია   

11:00- 11:15 Opening and Welcoming Speeches  | მისალმება  

11:15 -12:30 Session 1 | პირველი სესია  

 

Title: Research-Teaching nexus in European Studies - nurturing international and 

local approaches. Importance of promoting research skills at the TSU Institute for 

European Studies: teaching of the methods of social inquiry | ევროპისმცოდნეობის 

დარგში კვლევის მეშვეობით სწავლების თავისებურებები - საერთაშორისო და 

ადგილობრივი გამოცდილებები.  კვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშვება თსუ 

ევროპისმცოდნეობის პროგრამებზე: სოციალური კვლევის მეთოდების 

სწავლების თავისებურებები. 
 
 

Keynote speaker/მთავარი მომხსენებელი:  Daniela Urse, Professor, Department of 

Sociology, University of Bucharest, Co-Head of academic programmes at TSU 

Institute for European Studies | დანიელა ურსე, პროფესორი, ბუქარესტის 

უნივერსიტეტის სოციოლოგიის დეპარტამენტი, თსუ ევროპისმცოდნეობის 

პროგრამების თანახელმძღვანელი. 

 
 

12:30-13:00 Break | შესვენება 

 

13:00-14:30 Session 2 | მეორე სესია  

 

Title: How to enhance teaching by research. Presentation of the research results: 

Scientific papers on teaching methods in European Studies for the special JM edition 

of the bilingual Georgian Journal for European Studies. Part I. | სწავლების 

გაძლიერება კვლევების მეშვეობით. ევროპისმცოდნეობის ქართული 
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ორენოვანი ჟურნალის სპეციალური გამოცემისთვის წარდგენილი სწავლების 

მეთოდებისადმი მიძღვნილი სტატიების პრეზენტაცია. ნაწილი ერთი.  
 

Keynote speaker 1/მთავარი მომხსენებელი 1:  Kamil Zwolski -  Associate Professor 

in International Politics, Jean Monnet Chair of European Security Governance, Senior 

Fellow of the Higher Education Academy Politics & International Relations, 

University of Southampton | კამილ  ზვოლსკი- ასოცირებული პროფესორი, 

ბრიტანეთის სოუთჰემპტონის უნივერსიტეტი, ჟან მონეს კათედრის 

ხელმძღვანელი.  

Keynote speaker 2/მთავარი მომხსენებელი 2:  Kerry Longhurst, Professor 

Collegium Civitas , Visiting Professor at College of Europe, External evaluator of the 

academic programmes at TSU Institute for European Studies under Erasmus+ JM 

Project | ქერი ენნ ლონგჰარსტი, პროფესორი, კოლეგიუმ ცივიტას, ევროპის 

კოლეჯის მიწვეული პროფესორი, თსუ ევროპისმცოდნეობის პროგრამების გარე 

შემფასებელი ერასმუს+ პროექტის ფარგლებში 

 

Discussant /დისკუსანტი: Eter Gvineria – Professor of the Faculty of Psychology and 

Education Sciences  at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University| ეთერ ღვინერია - 

პროფესორი, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

 

Presenters / მომხსენებლები: 1. გიული შაბაშვილი (14 ოქტ), 2. არჩილ 

ყარაულაშვილი (14 ოქტ), 3. გიორგი მესხი (14 ოქტ), 4.ალექსანდრე 

დავითაშვილი  

1. Giuli Shabashvili,  Associate professor at Tbilisi State University 

Faculty of Humanities, Ways of Implementation of Problem-Based Learning in 
Academic Writing Course 

 

2. არჩილ ყარაულაშვილი, თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მიწვეული 

ლექტორი, სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება 

დისტანციური სწავლებისას (საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

პოლიტიკური და სამართლებრივი ურთიერთობების ზოგადი და პრაქტიკული 

ასპექტების შესახებ სალექციო კურსების მაგალითზე) 

3. George Meskhi, Associate professor at Saba University, Invited Academic Staff at 

the Institute for European Studies of TSU, Socratic Method in Teaching Intellectual 

Property Law 

4. Aleksandre Davitashvili, PhD Candiate at the Institute for European Studies, 

Invited Academic Staff at BTU, Teaching the Principles of Democratic Governance.   
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14:30-15:30 Break | შესვენება  
 

15:30-17:00 Session 3 | მესამე სესია 

Title: Practical tools for student engagement with research practice. | სტუდენტთა 

კვლევებში ჩართვის პრაქტიკული ასპექტები  
 

Keynote speaker/მთავარი მომხსენებელი: Marek Martyniszyn, Queen’s University 

Belfast, UK, Professor of Law   | მარეკ მარტინიშინი, სამართლის პროფესორი, 

ბელფასტის ქუინსის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო.  
 

17:00- 18:00 Conclusions. End of the first day. | პირველი დღის შეჯამება.  
 

  
 
 

The Second Day of the Conference, October 15 Saturday 

ღონისძიების მეორე დღე, 15 ოქტომბერი შაბათი 

Mode: Online |  შეხვედრის ფორმატი: დისტანციური 
 
 

Day 2 – October 15 Saturday 

Zoom link for October 15:   
 
Time: Oct 15, 2022 11:40 AM Asia/Tbilisi 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/85136809785?pwd=dWdJT3JTSStKWTRaeDRKSjR2TjZnQT09 
 
Meeting ID: 851 3680 9785 
Passcode: 849298 

 

 

11:30-11:40 - Opening to the second day.  

11:40-12:30 Session 4 | მეოთხე სესია 

 

Title: How to enhance teaching by research. 

Review of the research results: Scientific papers on teaching methods in European 

Studies submitted for the special JM edition of the bilingual Georgian Journal for 

European Studies. Part II. | სწავლების გაძლიერება კვლევების მეშვეობით. 

ევროპისმცოდნეობის ქართული ორენოვანი ჟურნალის სპეციალური 

გამოცემისთვის წარდგენილი სწავლების მეთოდებისადმი მიძღვნილი 

სტატიების პრეზენტაცია. ნაწილი 2. 

 

https://us02web.zoom.us/j/85136809785?pwd=dWdJT3JTSStKWTRaeDRKSjR2TjZnQT09


 6 

Keynote speaker 1/მთავარი მომხსენებელი1: Kamil Zwolski -  Associate Professor 

in International Politics, Jean Monnet Chair of European Security Governance, Senior 

Fellow of the Higher Education Academy Politics & International Relations, 

University of Southampton. კამილ  ზვოლსკი- ასოცირებული პროფესორი, 

ბრიტანეთის სოუთჰემპტონის უნივერსიტეტი, ჟან მონეს კათედრის 

ხელმძღვანელი.  ეთერ ღვინერია - პროფესორი, თსუ ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

Keynote speaker 2/მთავარი მომხსენებელი 2:  Kerry Longhurst, Professor 

Collegium Civitas , Visiting Professor at College of Europe, External evaluator of the 

academic programmes at TSU Institute for European Studies under Erasmus+ JM 

Project | ქერი ენნ ლონგჰარსტი, პროფესორი, კოლეგიუმ ცივიტას, ევროპის 

კოლეჯის მიწვეული პროფესორი, თსუ ევროპისმცოდნეობის პროგრამების გარე 

შემფასებელი ერასმუს+ პროექტის ფარგლებში. 

  

Presenters/ მომხსენებლები: თამაზ ზუბიაშვილი+, ვახტანგ ჭარაია, ნათია 

ლაპიაშვილი, ლევან მახაშვილი, თამარ კვარაცხელია+ 

1. Tamaz Zubiashvili, Associate Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 

Some Aspects of Teaching Methodology for Population Course 

2. Vakhtang Charaia, Proffesor, Grigol Robakidze University and Mariam Lashkhi, 

Ph.D. candidate at the East European University, Innovative FinTech Technologies at 
Educational Institutions 
3. Natia Lapiashvili, Associate Professor at University of Georgia, Associate Professor 
at Caucasian School of Law, Visiting Professor at Tbilisi State University 
Visiting Professor at Grenoble University, Teaching the European Union Law and 
Related Disciplines in Georgia: The Applied Teaching Methods and Anticipated 
Learning Outcomes 
4. Levan Makhashvili, Associate Professor at European University, Using Innovative 
Teaching and Learning Methods in Teaching European Studies in Georgia 

5. Tamar Kvaratskhelia, Invited Lecturer at the Institute for European Studies, 

Effective Teaching Methods for EU Fundamental Rights Law 

 

12:30-13:00 Break | შესვენება 

 

13:00- 14:30 Session 5 | მეხეთე სესია 
 

Workshop: ‘Publishing in Journals: on How and Why without Taboos’. Experience 

sharing. Interactive presentation. Experience sharing. / ვორქშოფი: როგორ 

გამოვაქვეყნოთ (საერთაშორისოდ აღიარებულ რეფერირებად) ჟურნალებში: 
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როგორ და რატომ, ტაბუს გარეშე.  ინტერაქტიული პრეზენტაცია. 

გამოცდილების გაზიარება. 
 

Keynote speaker/მთავარი მომხსენებელი: Marek Martyniszyn, Queen’s University 

Belfast, UK, Associate Dean of Internationalization   | მარეკ მარტინიშინი, 

ინტერნაციონალიზაციის ასოცირებული დეკანი, ბელფასტის ქუინსის 

უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო.  
 

14:30-15:30 Break | შესვენება 

 

15:30-17:00 Session 6 | მეექვსე სესია 

Title: Building strong research methodologies – strategies to increase the chance of 

publication (with the focus on the research methodology and an emphasis on 

strategies to adopt and things to avoid when building methodologies for publishable 

works. | კვლევის მეთოდოლოგიების სწორად აგება, როგორც პუბლიკაციის 

შანსების გაზრდის წინაპირობა (აქცენტით კვლევის მეთოდოლოგიებზე, სწორი 

კვლევითი სტრატეგიების შერჩევასა და გამოქვეყნების გზაზე თვით-

დამაბრკოლებელ ქმედებათა თავიდან აცილებაზე).   
 

Keynote speaker/მთავარი მომხსენებელი: Daniela Urse, Professor Department of 

Sociology, University of Bucharest, Co-Head of the academic Programmes at TSU 

Institute for European Studies დანიელა ურსე, პროფესორი, ბუქარესტის 

უნივერსიტეტის სოციოლოგიის დეპარტამენტი, თსუ ევროპისმცოდნეობის 

პროგრამების თანახელმძღვანელი 
 

17:00- 18:00 Wrap-up. Concluding remarks. | დასკვნითი კომენტარები. დღის 

შეჯამება. 
 


