საქართველოს კიბერუსაფრთხოების პირველი სტუდენტური ფესტივალი 2017
დღის წესრიგი
19 მაისი, 2017 წელი
ჩატარების ადგილი - საქართველოს უნივერსიტეტი
http://cfgs.ge/

დრო
10:00 – 10:30

10:30 – 11:45
(75 წუთი)

კონფერენციის
სიტყვა

შინაარსი
მონაწილეები
გახსნა/მისასალმებელი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი
Orient Logic
ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა

პირველი სესია/PL1
კიბერუსაფრთხოება
როგორც მოდერატორი: ვლადიმერ სვანაძე - ინტერნეტის განვითარების
საერთაშორისო
უსაფრთხოების ინიციატივა
შემადგენელი ნაწილი; ახალი გამოწვევები; მომხსენებლები:
სტრატეგია და პოლიტიკა; კიბერშეტევები
1. დავით ქვათაძე - იუსტიციის სამინისტროს „სსიპ როგორც პოლიტიკური ზეწოლის იარაღი;
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო“;
უკრაინის,
შეერთებული
შტატების
2. ანდრია გოცირიძე - თავდაცვის სამინისტროს „სსიპ არჩევნების და სხვა რამოდენიმე ქეისი;
კიბერუსაფრთხოების ბიუროს“ ყოფილი დირექტორი,
საქართველოში
კიბერუსაფრთხოების
მრჩეველი;
განვითარების
ტენდენციები
და
3. ბათუ ქუთელია - საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს
გამოწვევები.
ვიცეპრეზიდენტი
და
მაკკეინის
საერთაშორისო
ლიდერობის ინსტიტუტი;
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4. გიორგი ტიელიძე - ეროვნული ექსპერტი, ევროკავშირის
პროექტის მენეჯერი, კიბერდანაშაული

11:45 – 12:15
12:15 – 13:30
(75 წუთი)

13:30 – 14:00
14:00 – 14:45
(45 წუთი)

14:45 – 16:00
(75 წუთი)

შესვენება ყავით
მეორე სესია/PL2
კიბერუსაფრთხოების
იურიდიული მოდერატორი: არჩილ ჯანგირაშვილი - საქართველოს
ასპექტები;
კიბერდანაშაული
და უნივერსიტეტი
საერთაშორისო სამართალი; პიროვნების მომხსენებლები:
დაცულობა ინტერნეტ სივრცეში
1. თათია კაჭარავა - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის ოფისი, იურისტი;
2. გიორგი პირველი - შსს აკადემია;
3. მარი მალვენიშვილი - თავდაცვის სამინისტროს „სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო“
4. ზაქრო კაპანაძე - შსს - ს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის
სამმართველო
შესვენება ყავით
ვიდეო ჩართვა შეერთებული შტატებიდან
Shehzad Mirza
Director of Operations, New York
Global Cyber Alliance
მესამე სესია/PL3
კიბერუსაფრთხოება და ბიზნესი
მოდერატორი: ვლადიმერ სვანაძე - ინტერნეტის განვითარების
(ინფორმაციული
უსაფრთხოების ინიციატივა
მენეჯერები,
ბანკები,
სადაზღვევო მომხსენებლები:
კომპანიები, ინტერნეტ პროვაიდერები, და
1. გიორგი იაშვილი - საქართველოს ეროვნული ბანკი,
ასე შემდეგ)
ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი;
2. დავით ტაბატაძე - ორგანიზაცია გრენა
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3. ალექსანდრე მეზურნიშვილი - პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
ოფისი,
ინფორმაციული
უსაფრთხოების ოფიცერი;
4. არტიომ მიხაილოვი - აი ეს ეს პი-ის სამხრეთ კავკასიის
ტერიტორიული მენეჯერი/ISSP

16:00 – 16:45
(45 წუთი)

პრეზენტაცია

მაქსიმ იავიჩი - კავკასიის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით

17:30 – 18:00

ვიდეო ჩართვა ფლეტჩერის სამართლის და ხათუნა ბურკაძე - საქართველოს უნივერსიტეტი, მოწვეული
დიპლომატიის სკოლიდან, აშშ
ლექტორი, სამართლის დოქტორი.

18:00 – 18:15

დახურვა/რეზუმირება
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