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არასამთავრობო ორგანიზაციამ ,,ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი’’,  „Friedrich 

Naumann Foundation’’-ის პროექტ “Freedom and Economic Freedom”-ის ფარგლებში 2014 - 2015 წლებში, 

თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში ლექციები ჩაატარა შემდეგ უნივერსიტეტებში: 

# უნივერსიტეტი ლექციის თემა 
 
 

ლექციის 
ჩატარების 
თარიღი 

1 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

„თავისუფლება და ეკონომიკური 

თავისუფლება - კერძო  

საკუთრება, როგორც თავისუფლების 

გარანტი’’ 

26.09.2014 

2 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

„თავისუფლება და ეკონომიკური 

თავისუფლება - კერძო  

საკუთრება, როგორც თავისუფლების 

გარანტი’’ 

29.09.2014 

3 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  

სახელობის სახელმწიფო 

 უნივერსიტეტი 

„თავისუფლების და ეკონომიკური 

თავისუფლების როლი ეკონომიკურ 

პოლიტიკაში’’ 

10.10.2014 

4 შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსტიტეტი 

 ,,კერძო საკუთრება და ეკონომიკური 

თავისუფლების ხარისხი’’ 

16.10.2014 

5 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

თამარ მეფის სახელობის სასწავლო  

უნივერსიტეტი 

,,კერძო საკუთრება და 

ეკონომიკურითავისუფლების  დონე 

საქართველოში’’ 

17.10.2014 

6 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,,ეკონომიკური თავისუფლება - 

გლობალური კრიზისიდან ლოკალურ 

წარმატებამდე’’ 

20.10.2014 

7 გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი ,,ეკონომიკური თავისუფლება და 

ეკონომიკური თავისუფლების 

ინდექსები’’ 

27.10.2014 

8 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტი ,,კერძო საკუთრება და ეკონომიკური 

თავისუფლება’’ 

28.10.2014 

9 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

,,თავისუფლება და ეკონომიკური 

თავისუფლება - კერძო საკუთრება, 

როგორც თავისუფლების გარანტი’’ 

29.10.2014 

10 თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,კერძო საკუთრება და ეკონომიკური 

თავისუფლება, ეკონომიკური 

თავისუფლების დონე საქართველოში’’ 

17.11.2014 

11 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

,,კერძო საკუთრება - ეკონომიკური 

თავისუფლების გარანტი’’ 

26.11.2014 

12 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,,ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებისა 

და ეკონომიკური თავისუფლების 

ურთიერთდამოკიდებულება” 

27.11.2014 

13 ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

,,თავისუფლება და ეკონომიკური 

თავისუფლების დონე საქართველოში’’ 

13.02.2015 

 

14 თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

,,კერძო საკუთრება და ეკონომიკური 

თავისუფლების დონე საქართველოში’’ 

18.02.2015 
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15 გურამ თავართქილაძის სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

,,თავისუფლება - ეკონომიკური, 

პიროვნული და პოლიტიკური 

თავისუფლება’’ 

19.02.2015 

 

16 თბილისის ღია უნივერსიტეტი 

 

,,კერძო საკჯუთრება - ეკონომიკური 

თავისუფლების გარანტი’’ 

20.02.2015 

 

17 კავკასიის უნივერსიტეტი 

 

„კერძო საკუთრება - პიროვნული და 

ეკონომიკური თავისუფლების 

გარანტი“ 

23.02.2015 

 

18 ქართული უნივერსიტეტი 

 

,,კერძო საკუთრების დამკვიდრება და 

ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი 

საქართველოში’’ 

11.03.2015 

 

19 ქუთაისის უნივერსიტეტი 

 

,,კერძო საკუთრება და ეკონომიკური 

თავისუფლება’’ 

16.03.2015 

 

20 შოთა მესხიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

,,თავისუფლება - ეკონომიკური, 

პიროვნული და პოლიტიკური 

თავისუფლება’’ 

19.03.2015 

21 გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

,,თავისუფლება - ეკონომიკური, 

პიროვნული და პოლიტიკური 

თავისუფლება’’ 

23.03.2015 

 

22 ექვთიმე ტაყაიშვილის სახელობის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

„ეკონომიკური თავისუფლების დონე 

და ეკონომიკური თავისუფლების 

მნიშვნელობა ეკონომიკურ 

პოლიტიკაში’’ 

20.04.2015 

 

23 სეუ - საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

 

„კერძო საკუთრების გავლენა 

ეკონომიკური თავისუფლების 

დონეზე’’ 

23.04.2015 
 

24 ქართულ-ევროპული უმაღლესი 

სასწავლებელი 

 

ეკონომიკური თავისუფლება, კერძო 

საკუთრება როგორც პიროვნული 

თავისუფლებისა და ეკონომიკური 

განვითარების გარანტი’’ 

24.04.2015 
 

25 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

 

„ეკონომიკური თავისუფლება - 

ეკონომიკური ციკლი და რეცესიები’’ 

27.04.2015 
 

26 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

„კერძო საკუთრება საქართველოში და 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 

პერსპექტივები’’ 

28.04.2015 
 

27 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 

„საქართველოს  ეკონომიკური  ზრდის  

მაჩვენებლები  და  ეკონომიკური  

თავისუფლების  ინდექსების  შეფასება’’ 

29.04.2015 
 

28 ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანულ-

ქართული უნივერსიტეტი 

ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა 

ეკონომიკურ ზრდაზე 

30.04.2015 
 

 


