
მოგესალმებით,  
 
 
გაცნობებთ, რომ მეცნიერების დეპარტამენტის ორგანიზებით ა/წ 28 ოქტომბრიდან                
იწყება ფაკულტეტების და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების  პრეზენტაციები 
2018-2019 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების შესახებ. 
პრეზენტაციებს წარმოადგენენ: ფაკულტეტებზე -დეპარტამენტის უფროსები,  
სამეცნიერო ინსტიტუტებიდან -განყოფილებისა და ლაბორატორიების ხელმძღვანელები. 
(მოხსენების რეგლამენტი 10 წთ.)  
 გამოსვლების გრაფიკი მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში. 
დაინტერესებული პირების დასწრება თავისუფალია  ( პრეზენტაციები გაიმართება სტუ-ს 
ბიბლიოთეკასა და  ინსტიტუტებში  ) ( იხ. ცხრილი) 
 
 
დაინტერესებული პირების დასწრება თავისუფალია   
 

N ფაკულტეტის/ინსტიტუტის დასახელება თარიღი გამოსვლის 
დრო/ადგილი 

1 ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი 28.10.2019 12.00- სტუ , 
ბიბლიოთეკა 

2 ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი 
მათემატიკის ინსტიტუტი 

30.10.2019 12.00- 
მათემატიკის 
ინსტიტუტი 
(მისამართი 
გრ.ფერაძის 4) 

3 ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების 
ინსტიტუტი 

30.10.2019 12.00მათემატიკის 
ინსტიტუტი 
(მისამართი 
გრ.ფერაძის 4) 

4 წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი 08.11.2019 12.00 
წყალთა 
მეურნეობის 
ინსტიტუტი 
(ჭავჭავაძის 
გამზირი 60) 

5 ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი 08.11.2019 12.00წყალთა 
მეურნეობის 
ინსტიტუტი 
(ჭავჭავაძის 
გამზირი 60) 

6 ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის 
ინსტიტუტი 

08.11.2019 12.00წყალთა 
მეურნეობის 
ინსტიტუტი 
(ჭავჭავაძის 
გამზირი 60) 

7 საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი 06.11.2019 12.00-სტუ-ს 
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რესურსების შემსწავლელი ცენტრი ბიბლიოთეკა 
8 კვების მრეწველობის ინსტიტუტი 04.11.2019 12.00--სტუ-ს 

ბიბლიოთეკა 
9 ბიოტექნოლოგიის ცენტრი 06.11.2019 12.00-სტუ-ს 

ბიბლიოთეკა 
10 მემბრანული ტექნოლოგიების ტექნიკური 

ინსტიტუტი 
06.11.2019 12.00--სტუ-ს 

ბიბლიოთეკა 
11 ინსტიტუტი „ტექინფორმი“ 30.10.2019 12.00მათემატიკის 

ინსტიტუტი 
(მისამართი 
გრ.ფერაძის 4) 

12  ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და 
საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი 

04.11.2019 12.00---სტუ-ს 
ბიბლიოთეკა 

13 სენსორული ელექტრონიკისა და 
მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური 
ცენტრი 

30.10.2019 12.00 მათემატიკის 
ინსტიტუტი 
(მისამართი 
გრ.ფერაძის 4) 

14 კვანტური ფიზიკის და საინჟინრო ტექნოლოგიების 
ინსტიტუტი 

28.10.2019 12.00-სტუ-ს 
ბიბლიოთეკა 

15 ინსტიტუტი “ტალღა” 28.10.2019 12.00-სტუ-ს 
ბიბლიოთეკა  

 
  
 
 დავით თავხელიძე 
 

16 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 
ფაკულტეტი 

13.11.2019 12.00 

17 საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და 
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

13.11.2019 12.00 

18 აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 
ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

15.11.2019 12.00 

19 სამშენებლო ფაკულტეტი  15. 11.2019 12.00 
20 დიზაინის საერთაშორისო სკოლა  18.11.2019. 12.00 
21 არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 

ფაკულტეტი 
18.11.2019. 12.00 

22 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 
ფაკულტეტი  

20.11.2019 12.00 

23 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 20.11.2019 12.00 
24 სამთო-გეოლოგიური ინსტიტუტი 22.11.2019 12.00 
25 სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი 
22.11.2019 12.00 

26 ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 25.11.2019 12.00 
27 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 
25.11.2019 12.00 
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