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სტუდენტთა VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
 

მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ 2022 წლის 17 მაისს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი ატარებს 
სტუდენტთა VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას. ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიის გამო 
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ-რეჟიმში. 
 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პროფესიულის, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს. 
კონფერენციის სამუშაო სექციებია: 
  

 საზღვაო მეცნიერებები; 
 ლოგისტიკა; 
 ჰუმანიტარული, სოციალური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; 
 ბიზნესის ადმინისტრირება. 

 

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა და დარეგისტრირება 30 აპრილამდეა შესაძლებელი. 
 

მნიშვნელოვანი თარიღები: 

14 აპრილი - 30 აპრილი, 2022 კონფერენციაზე დარეგისტრირება; 

07 მაისი, 2022 აბსტრაქტის გადმოგზავნა ბოლო ვადა; 
10 მაისი, 2022 აპლიკანტები მიიღებენ შეტყობინებას კონფერენციაში მონაწილეობაზე 

თანხმობის შესახებ; 
14 მაისი, 2022 სრული ნაშრომის გადმოგზავნის ბოლო ვადა; 

17 მაისი, 2022 კონფერენციის გახსნა; 

 
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ორგანიზებას 
ყოველწლიურად უწევს. 
 

კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომების კრებული და კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი 
სერტიფიკატის ელ-ვერსია კონფერენციის დასრულების შემდეგ დაეგზავნება ყველა მონაწილეს; (კონფერენციის 
ნაშრომთა კრებულში დაიბეჭდება სტატია, რომელიც მოწონებული იქნება კონფერენციის სამეცნიერო ბორდის 
წევრების მიერ და დააკმაყოფილებს კონფერენციის მიერ ნაშრომისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს). 
 
კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური. 
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კონფერენციის სორგანიზაციო კომიტეტი 
 

 გელა გვარიშვილი - ბნსუ-ს რექტორის მოადგილე, პროფესორი; 
 ლალი ხვედელიძე - ბნსუ-ს კანცლერი; 
 ეკატერინე მუსხაჯბა - ბნსუ-ს საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი; 
 ნინო ბერიძე - ბნსუ-ს ლოგისტიკის, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის გამგე, ასოცირებული 

პროფესორი; 
 ნაირა ტაბიძე - ბნსუ-ს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრის გამგე, პროფესორი; 
 ვახტანგ თავბერიძე - ბნსუ-ს ნავიგაციის კათედრის გამგე, პროფესორი; 
 ომარ ლომიძე - ბნსუ-ს მექანიკის კათედრის გამგე, ასისტენტ-პროფესორი; 
 ეკატერინე ლირაბიძე - მახინჯაურის საზღვაო ლიცეუმის წარმომადგენელი; 
 ენრიკე ინწკირველი - სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე; 
 გიორგი ჯინჭარაძე - საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტი; 
 რუსუდან დიასამიძე - ლოგისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი; 
 ჯუნა აბულაძე - ლოგისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი; 
 ტარიელ მსხილაძე - პროფესიული სტუდენტი; 
 გიორგი დოლიძე - პროფესიული სტუდენტი. 

 

სამეცნიერო საბჭო 
 

 პარმენ ხვედელიძე - ბნსუ-ს რექტორი, პროფესორი, საბჭოს თავმჯდომარე; 
 იუსუკე მორი - საზღვაო უნივერსიტეტიების საერთაშორისო ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე; 
 ტანერ ალბაირაკი - საზღვაო ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, პირის რეისის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი; 
 ზბიგნევ სოზდა - ნავიგაციის ფაკულტეტი, შეცინის საზღვაო უნივერსიტეტი; 
 მარჩინ პავესკა - ვროცლავის ლოგისტიკისა და ტრანსპორტის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი; 
 სერდან ვუიჩიჩი -  საზღვაო დეპარტამენტის უფროსი; დუბროვნიკის უნივერსიტეტი; 
 რიმა მიცკევიცენი - კლაიპედას უნივერსიტეტის საზღვაო მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების დეკანი; 
 სპირო ივოსევიჩი - მონტენეგროს უნივერსიტეტის საზღვაოსნო მეცნიერებების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 
 სენკა ცეკულარაცი ივოშევიჩი - მონტენეგროს უნივერსიტეტის საზღვაოსნო მეცნიერებების ფაკულტეტის დოქტორი; 
 რიმა მიკიენე - ლიეტუას საზღვაო აკადემია, დირექტორის მოადგილე აკადემიურ საკითხებში 
 პელინ ბოლატ - სტამბოლის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი; 
 სერგეი კარიანსკი - ეროვნული უნივერსიტეტი „ოდესის საზღვაო აკადემია“; 
 რანჯით სანკარარაიანანი - ლექტორი, გლასგოს სითი კოლეჯი; 
 ლიმ სან იანგ - კორეის საზღვაო და ოკეანის უნივერსიტეტი, პროფესორი; 
 ვლადო ფრანციც -  რეიკას უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი; 
 ვანგ ხიან - შანხაის საზღვაო უნივერსიტეტი, პროფესორი; 
 რეჯინალდ კვედი - სტელინბოშის უნივერსიტეტი, ლექტორი; 
 ქეთევან გოლეთიანი - ბნსუ-ს ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი; 
 ნათია მიქელთაძე - ბნსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი; 
 თენგიზ აფხაზავა - ბნსუ-ს პროფესორი; 
 ელიდა ხვედელიძე - ბნსუ-ს ასოცირებული პროფესორი; 
 ეკატერინე გვარიშვილი - ბნსუ-ს ასოცირებული პროფესორი; 
 გიორგი გაბედავა - ბნსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული-პროფესორი; 
 ნინო ჭილაია - ბნსუ-ს ასისტენტ-პროფესორი; 
 ლელა შანიძე - მახინჯაურის საზღვაო ლიცეუმის მასწავლებელი. 
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ინფორმაცია მონაწილეთათვის 
 

 კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატის და 
მაგისტრატურის სტუდენტებს; 

 აპლიკანტი უნდა დარეგისტრირდეს ელ-აპლიკაციის საშუალებით. იხილეთ სარეგისტრაციო ბმული: 
https://bit.ly/3M6SrmL 

 კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომების კრებული და კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი 
სერტიფიკატის ელ-ვერსია კონფერენციის დასრულების შემდეგ დაეგზავნება ყველა მონაწილეს; 

 მონაწილეს ნაშრომის პრეზენტაციისთვის მიეცემა 5 - 8 წუთი, დებატებისთვის-5 წუთი; 
 აბსტრაქტი და სრული ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგ მისამართზე: studconference@bntu.edu.ge  
 კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ - პლათფორმა „Zoom “ აპლიკაციის გამოყენებით; 
 ყველა მონაწილეს, კონფერენციის დაწყებამდე 1 დღით ადრე დაეგზავნება კონფერენციის ბმული; 
 კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა; 
 სამეცნიერო საბჭო უფლებამოსილია, არ დაუშვას კონფერენციაზე არასრული დოკუმენტაციის მქონე აპლიკანტი 

ან გაუმართავად თარგმნილი აბსტრაქტის ავტორი;  
 კონფერენციაში მონაწილეობაზე დასტური აპლიკანტს გაეგზავნება ელექტრონულ ფოსტაზე. კონფერენციაზე 

დაშვებული აბსტრაქტის ავტორმა, სამეცნიერო საბჭოს დასტურის შემდეგ, უნდა წარადგინოს ნაშრომის სრული 
ტექსტი; 

 ნაშრომს შესაძლებელია ყავდეს ერთზე მეტი ავტორი (მაქსიმუმ სამი); 
 დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საორგანიზაციო კომიტეტს შემდეგ ელ-

ფოსტაზე: studconference@bntu.edu.ge  
 
 
 
 

დამატებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ დანართში 
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დანართი 
 

სტატიისადმი და აბსტრაქტისადმი წაყენებული მოთხოვნები 
 

აბსტრაქტის შესრულების წესი:  
- აბსტრაქტის მოცულობა 150 - 300 სიტყვა; 
- აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს ორ ენაზე: ქართული და ინგლისური; 
- ნაშრომს უნდა ქონდეს მინიმუმ 4 საკვანძო სიტყვა; 
- საკვანძო სიტყვები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 
- აბსტრაქტის გაფორმებისას ისარგებლეთ შაბლონით (მიეწოდება დარეგისტრირებულ აპლიკანტებს). 
 

ნაშრომის შესრულების წესი: 
- სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომები მიიღება ქართულ ან ინგლისურ ენებზე; 
- ნაშრომი მოიცავს აბსტრაქტს ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 
- ნაშრომის მოცულობა: მინიმუმ 4 და მაქსიმუმ 8 გვერდი; 

ნაშრომის სტრუქტურა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს: 
- შესავალი, რომელიც მოიცავს ნაშრომის აქტუალობას; 
- ძირითადი ნაწილი, რომელიც მოიცავს კვლევის მეთოდოლოგიასა და მიღებულ შედეგებს; 
- დასკვნითი ნაწილი, რომელიც მოიცავს მიგნებებს, შესაძლო რეკომენდაციებსა  და სამომავლო 

პერსპექტივებს; 
- ნაშრომის ავტორის (ავტორების) სახელი და გვარი უნდა იყოს მითითებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

(ქართველი მონაწილეებისთვის), ხოლო უცხოელი მონაწილეების შემთხვევაში ინგლისურ ენაზე; 
- ნაშრომთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია ნაშრომის ხელმძღვანელის შესახებ, ასეთის 

არსებობის შემთვევაში; 
- ნაშრომთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ბიბლიოგრაფია (გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა); 
- ნაშრომი უნდა იყოს გაფორმებული ჩიკაგოს აკადემიური სტილის(Chicago Style) შესაბამისად; 

აბსტრაქტი და ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი პარამეტრების დაცვით: 
- შრიფტი ქართული ვერსიისათვის - Sylfaen; ინგლისური - TimesNewRoman; 
- შრიფტის ზომა: სათაურები (თემის სახელწოდება, მონაწილის სახელი, გვარი, სასწავლო დაწესებულების 

დასახელება და სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა),ხელმძღვანელის სახელი, გვარი 
აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა) - 14 Bold; 

- შრიფტის ზომა ნაშრომის ძირითადი ტექსტისთვის - 12; 
- ინტერვალი სტრიქონებს შორის - 1,5; 
- გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან. 
- ციტირება უნდა განხორციელდეს ჩიკაგოს აკადემიური სტილის დაცვით; ჩიკაგოს აკადემიური სტილის შესახებ 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://cutt.ly/3c4BALx  
- ნაშრომის გასაფორმებლად ისარგებლეთ ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 

მომზადებული შაბლონით (მიეწოდება დარეგისტრირებულ აპლიკანტებს). 
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საზღვაო უნივერსიტეტების 
საერთაშორისო ასოციაცია 

შავი ზღვის საზღვაო 
უნივერსიტეტების ასოციაცია 

შეცინის საზღვაო უნივერსიტეტი 

ვროცლავის ტრანსპორტისა და 
ლოგისტიკის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

დუბროვნიკის უნივერსიტეტი კლაიპედას უნივერსიტეტი 

პირი რეისის 
 უნივერსიტეტი 

 

მონტენეგროს უნივერსიტეტი 

ლიეტუვას საზღვაო  
აკადემია 

სტამბოლის ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

გლასგოს სითი კოლეჯი 

კორეის საზღვაო და 
ოკეანეთის უნივერსიტეტი 

შანხაის საზღვაო 
უნივერსიტეტი 

რეიკას უნივერსიტეტი სტელინბოშის 
უნივერსიტეტი 

ეროვნული უნივერსიტეტი 
„ოდესის საზღვაო 

აკადემია“ 

მახინჯაურის საზღვაო 
ლიცეუმი 


