
სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა:  

A4 ფორმატის 4-7 გვერდი. შრიფტი: Sylfaen, გერმანული და ინგლისური ენებისათვის – Times 

New Roman. საილუსტრაციო მასალა (ნახაზები, დიაგრამები, გრაფიკები, ფოტო მასალა) 

წარმოდგენილი უნდა იქნას - MS Word-ით. ყველა არე - 2 სმ. ინტერვალი -1,5,  შრიფტის ზომა 

- 12, აბზაცი - 1,25. 

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ : 

▪ აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი სფეროს წარმომადგენლებს 

▪ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს 

▪ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს 

▪ დოქტორანტურის, მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტუდენტებს 

▪ დამოუკიდებელ მკვლევარებს 

▪ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლის მოხსენებაც დააკმაყოფილებს აკადემიურ 

მოთხოვნებს და შესაბამისობაში იქნება პროგრამით გათვალისწინებულ 

მიმართულებებთან 

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმები: 

▪ მოხსენების წარდგენა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად 

▪ კონფერენციაში ჩართვა მონაწილის სტატუსით 

▪ კონფერენციაში ჩართვა სტუმრის/დაინტერესებული პირის სტატუსით 

     

კონფერენციით გათვალისწინებულია: 

▪ ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-მკვლევართა  შრომებისა და კვლევების გაცნობა 

▪ კონფერენციის კრებულის გამოცემა ISBN კოდით 

▪ კონფერენციაზე მონაწილეობის სერთიფიკატის გაცემა 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

1. გურგენიძე დავით -  სტუ-ის რექტორი (თავმჯდომარე); 

2. კლიმიაშვილი ლევან - სტუ-ის ვიცე-რექტორი; 

3. კოპალიანი კარლო - სტუ-ის კანცლერი; 

4. გასიტაშვილი ზურაბ - სტუ-ის რექტორის მოადგილე; 

5. ბაირაქთუთან საფფეტ - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი; 

6. კოლმანი დორის - ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო ოფისის ხელმძღვანელი. 

კონფერენციის სარედაქციო საბჭო : 

1. ქუთათელაძე რუსუდან - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

2. ყურაშვილი გუგული - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

3. სულაშვილი გიორგი -  ასოც. პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

4. ბარათაშვილი ევგენი -  პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 



5. იაშვილი გენადი - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

6. კოჭლამაზაშვილი ლელა - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

7. გრიგალაშვილი ლევან - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

8. ბურდიაშვილი რატი - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

9. აბრალავა ანზორ -  პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი; 

10. ბერიაშვილი მამუკა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი; 

11. ქოქრაშვილი ქეთევან - პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

სამართლის  ფაკულტეტის დეკანი; 

12. ზუბიტაშვილი ნონა - ასოც. პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; 

13. ჩხეიძე მაია - პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტი; 

14. ჰუტერი შტეფან - პროფესორი, დოქტორი, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის 

უნივერსიტეტი;   

15. ბაინჰაუერი მალტე - პროფესორი, დოქტორი, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკური მეცნიერების ფაკულტეტის დეკანი; 

16. ჰაუზერი ვილჰელმ - ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის 

პროფესორი; 

17. ლომანი გეორგ - მაგდენბურგის უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი. 

    

სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა:  

A4 ფორმატის 4-7 გვერდი. შრიფტი: Sylfaen, გერმანული და ინგლისური ენებისათვის 

– Times New Roman. საილუსტრაციო მასალა (ნახაზები, დიაგრამები, გრაფიკები, ფოტო 

მასალა) წარმოდგენილი უნდა იქნას - MS Word-ით. ყველა არე - 2 სმ. ინტერვალი -1,5,  

შრიფტის ზომა - 12, აბზაცი - 1,25. 

ტექსტის სტრუქტურა: 

- ნაშრომის სათაური 

- გვარი, სახელი 

- სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება 

- აბსტრაქტი 

- საკვანძო სიტყვები 

- ძირითადი ტექსტი 

- დასკვნა 

- გამოყენებული ლიტერატურა 

- ნაშრომის სათაური ინგლისურ ენაზე 

- გვარი, სახელი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება ინგლისურ ენაზე 

- რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (100-150 სიტყვა) 

საორგანიზაციო კომიტეტი: ტელ.: (+995)599 29 89 41;  

მოხსენების ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იქნას ელექტრონულ ფორმატში. ელექტრონული 

ვერსია უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე - b.sherazadishvili@gtu.ge 

 



 


