2012 წლის 10 მაისს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა
მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნა.
კონფერენციის განრიგის შესაბამისად, გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია 16
მაისს,

სტუ-ს

ადმინისტრაციულ

კორპუსში,

გიორგი

ნიკოლაძის

სახელობის

დარბაზში მუშაობდა შემდეგი შემადგენლობით:

კომისიის თავმჯდომარე: ნოდარ ფოფორაძე
თავმჯდომარის მოადგილე: გიორგი მაღალაშვილი
კომისიის წევრი: ბერდი ზაუტაშვილი
კომისიის წევრი: თამაზ ლომინაძე
კომისიის წევრი: ირინა ფარადაშვილი
კომისიის წევრი: ბეჟან კახაძე
კომისიის მდივანი: ნანა ქიტიაშვილი

გამოყენებითი გეოლოგიის სექციაზე კონფერენციაში სულ 12 სტუდენტი
მონაწილეობდა,

მათგან

5

–

ბაკალავრიატის

სწავლების

სტუდენტი,

4

–

მაგისტრანტი და 3 დოქტორანტი.
მონაწილე სტუდენტების, ხელმძღვანელების და კომისიის წევრების გარდა,
კონფერენციას სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და
სტუდენტები ესწრებოდნენ.

სექციაზე მოსმენილ იქნა 11 მოხსენება.

ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი
1. მომხსენებელი: დიანა ეგიაზაროვა - IV კურსი
ხელმძღვანელები: დავით როგავა, ნატალია გაჩეჩილაძე

მოხსენების დასახელება: “მლაშე ტბების (თბილისის ზღვა) გენეზისი და
მათი საინჟინრო-გეოლოგიური თავისებურებანი”;

2. მომხსენებლები: ნიკო ფოფორაძე, გიორგი აბაშიძე – II კურსი
ხელმძღვანელები: ვერა აბზიანიძე, თამაზ ჯიქია
მოხსენების დასახელება: "კავთისხევის კირქვის კარიერი”

3. მომხსენებლები: ნინო ცხაკაია, გიორგი გელაშვილი - III კურსი
ხელმძღვანელი: ბეჟან კახაძე
მოხსენების დასახელება: “ოქროზე მსოფლიო ფასების დინამიკა ბოლო
ათწლეულის განმავლობაში და მათზე მოქმედი ფაქტორები”;

4. მომხსენებლები: გიორგი აბაშიძე, ნიკო ფოფორაძე - II კურსი
ხელმძღვანელი: ხათუნა მიქაძე
მოხსენების დასახელება: “მასიური განადგურების პერიოდები”;

მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა

1. მომხსენებელი: ნათია ინანაშვილი - II კურსი
ხელმძღვანელი: ნოდარ ფოფორაძე
მოხსენების დასახელება: “გრაკლიანი გორის ნამოსახლარის კერამიკული
ჭურჭლის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული კვლევა”;

2. მომხსენებელი: ანა ქემოკლიძე - I კურსი
ხელმძღვანელი: უჩა ზვიადაძე
მოხსენების

დასახელება:

“თელავის

ღვინის

ქარხნის

–

“მარანი”-ს

ტერიტორიაზე გრუნტის წყლების დრენაჟის შესახებ”;

3. მომხსენებელი: ანი გეთიაშვილი - II კურსი
ხელმძღვანელი: ია ახვლედიანი
მოხსენების დასახელება: “ნახშირწყალბადების და ბითუმების ჩანართები
მინერალებში”;
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4. მომხსენებელი: ნინო თანდილაშვილი - II კურსი
ხელმძღვანელი: ია ახვლედიანი
მოხსენების

დასახელება:

“გოტა

დე

აცეტეს

და

ტრაპიჩეს

ეფექტები

კოლუმბიურ ზურმუხტებში”;

დ ო ქ ტ ო რ ა ნ ტ უ რ ა
1. მომხსენებელი: ნანა ქიტიაშვილი - II კურსი
ხელმძღვანელი: უჩა ზვიადაძე
მოხსენების დასახელება: “ქ. მარნეულის წყალმომარაგების თანამედროვე
მდგომარეობა და სამომავლო პერსპექტივა”;

2. მომხსენებელი: ოლღა სესკურია – III კურსი
ხელმძღვანელი: ნოდარ ფოფორაძე
მოხსენების დასახელება: "გრანატის ძველი და ახალი სახელწოდებები”

3. მომხსენებელი: ელინა ბაქრაძე – III კურსი
ხელმძღვანელი: ნოდარ ფოფორაძე
მოხსენების

დასახელება:

"მდ.

მაშავერასა

და

მდ.

ფოლადაურის

თანამედროვე გეო-ეკოლოგიური დახასიათება”

კომისიის

წევრებმა

გამომსვლელებს

მოუსმინეს

და

მოხსენებები

ერთმანეთის დამოუკიდებლად შეაფასეს.
ნაშრომები ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით შეფასდა:
-

ნაშრომის აქტუალურობა;

-

ნაშრომში დასმული საკითხის ავტორისეული გადაწყვეტა და
დასკვნების დასაბუთება;

-

დისკუსია ჟიურის წევრთან; ^

-

მომხსენებლის გადმოცემის უნარი.

თითოეული
ქულათა

კრიტერიუმის

რაოდენობები

და

მაქსიმალური
სწავლების

10

ქულიანი

შესაბამისი

შეფასებით

საფეხურების

შეჯამდა
მიხედვით

გამოვლინდა გამოყენებითი გეოლოგიის სექციის გამარჯვებული სტუდენტები.
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ბაკალავრიატის სწავლების საფეხურზე, ქულათა რაოდენობის მიხედვით ნიკო
ფოფორაძის და გიორგი აბაშიძის ორივე მოხსენებამ I-II ადგილი დაიკავა.
გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე სტუდენტი წარმოდგენილ ორივე თემაში
თანამომხსენებლები იყვნენ, ჟიურიმ მიიღო გადაწყვეტილება და II ადგილი
დიანა ეგიაზაროვას, ხოლო III ადგილი – ნინო ცხაკაიას და გიორგი გელაშვილს
მიაკუთვნა.
სტუ-ს სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
გამარჯვებული სტუდენტები

ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი
I ადგილი

-

ნიკო ფოფორაძე, გიორგი აბაშიძე

-

38.40 ქულა

II ადგილი

-

დიანა ეგიაზაროვა

-

36.33 ქულა

III ადგილი

-

ნინო ცხაკაია, გიორგი გელაშვილი

-

30.20 ქულა

მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა

I ადგილი

-

ნათია ინანაშვილი

-

38.60 ქულა

II ადგილი

-

ნინო თანდილაშვილი

-

36.83 ქულა

III ადგილი

-

ანი გეთიაშვილი

-

36.33 ქულა

დ ო ქ ტ ო რ ა ნ ტ უ რ ა

I ადგილი

-

ოლღა სესკურია

-

39.40 ქულა

II ადგილი

-

ნანა ქიტიაშვილი

-

39.33 ქულა

III ადგილი

-

ელინა ბაქრაძე

-

39.00 ქულა
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სამეცნიერო

კონფერენციასთან

დაკავშირებით

გამოიცემა

კონფერენციის

პროგრამა, ნაშრომების თეზისების კრებული, ასევე კონფერენციაში მონაწილე
ყველა სტუდენტს გადაეცემა სერთიფიკატი, გამარჯვებულ სტუდენტებს კი შესაბამისი დიპლომები.

სტუ-ს სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია

დიანა ეგიაზაროვა

გიორგი აბაშიძე

ნიკო ფოფორაძე

ნინო ცხაკაია
5

ნათია ინანაშვილი

ანა ქემოკლიძე

სტუ-ს სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია

ანი გეთიაშვილი

ნინო თანდილაშვილი

ნანა ქიტიაშვილი

ოლღა სესკურია
6

ელინა ბაქრაძე

გამოყენებითი
კონფერენციაში

გეოლოგიის

მონაწილეობას,

დეპარტამენტი

გამარჯვებას

და

ულოცავს
უსურვებს

სტუდენტებს
მათ

შემდგომ

წარმატებებს.
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