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კონფერ
რენციის პროგრამით გაათვალისწინნებული მიმმართულებეებია:
1. მრ
რეწველობი
ის განვითარ
რების ძირით
თადი მიმართ
თულებები (ალტერნატიული
ენნერგეტიკა, ბიოტექნოლ
ლოგია და ა.შ
შ.);
დაზღვევა და
2. სო
ოციალური სექტორის (ჯანდაცვა,
(
გ
განათლება,
დ ა.შ.) თანაამედროვე
პრ
რობლემები
ი;
3. აგ
გრარული სექტორის გაანვითარებისს სტრატეგი
იები;
4. ინფრასტრუქქტურის განვვითარების ძირითადი ასპექტები;
5. ტურიზმი
ერთ-ერთი მნიშვნელო
ტ
- ეროვნული
ე
ე
ეკონომიკის
ოვანი სექტო
ორი;
6. უძრავი
უ
ქონების ეკონომი
იკა;
7. მეენეჯმენტი. ბიზნეს-პრო
ოცესების მაართვა (ბიზნნეს-ინჟინერ
რინგი);
8. თანამედროვ
თ
ვე მარკეტინგ
გის უახლესსი პრობლემმები;
9. სააბანკო საქმეე, ბუღალტრ
რული აღრი
იცხვა და აუდ
დიტი;
10. ინვესტიციებ
ბი და ინოვაციები, მათი
ი კომერციალ
ლიზაცია. თავისუფალი
თ
ი ეკონომიკუ
ური
ზ
ზონები
და ტექნოპარკებ
ტ
ბი;
11. საამართალი და
დ პოლიტი
იკა;
12. სააზოგადოებ
ბის განვითარ
რების ფილო
ოსოფიური,, სოციოლოგ
გიური და ფსიქოლოგი
ფ
ური
ასსპექტები.

ი: ქართული
ი, ინგლისუ
ური, რუსულ
ლი.
კონფეერენციის სამუშაო ენები
კონფერენც
ციის მასალეები გამოქვეყყნდება ჟურნალში „ბიზ
ზნეს-ინჟინერ
რინგი“.
ისათვის
კკონფერენცი
იაში მონაწილეობის საფ
ფასური საქაართველოს მოქალაქეებ
მ
- 100 ლარი, მსურ
რველთათვი
ის ბანკეტის ღირებულეება - 50 ლარი.
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კონფერენციაში მონაწილეობის თანხის გადახდის ბოლო ვადაა
20 სექტემბერი. საბანკო რეკვიზიტები სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდისათვის
მონაწილეებს გადაეგზავნებათ განაცხადების განხილვის შემდეგ.

მასალები გადმოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@bpengi.com
პროფესორი ალექსანდრე სიჭინავა
ტელ.: (+995) 595 71 91 77, e-mail: alekosichi@mail.ru
პროფესორი დალი სეხნიაშვილი
ტელ.: (+995) 555 36 61 01, e-mail: dsekhniashvili@yahoo.com

გელით საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციაზე
,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
0175, თბილისი, კოსტავას ქ. 77

სტატიის გაფორმების წესი:
1. გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა: 5 გვერდი, ფორმატი - A4
- შრიფტი: „AcadNusx’’, „Times New Roman’’, ზომა - 10, ინტერვალი - 1,5
- ზედა და ქვედა მინდორი - 2,5 სმ, მარცხენა მინდორი - 3სმ, მარჯვენა მინდორი -1,5სმ,
აბზაცი - 1,25 სმ, გრაფიკები, სქემები და ფოტო მასალა - MS Word
2. ტექსტის სტრუქტურა:
- სახელი, გვარი;
- თემის სათაური;
- რეზიუმე ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე, მაქსიმუმ 150 სიტყვა;
- საკვანძო სიტყვები;
- ძირითადი ტექსტი;
- გამოყენებული ლიტერატურა.

მონაწილის ანკეტა
სახელი, გვარი
მოხსენების თემა

სამეცნიერო ხარისხი
ძირითადი სამუშაო ადგილი

თანამდებობა
მისამართი

სახლი (ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა)
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E-mail:

ტელეფონი:
შევსების თარიღი:

რიცხვი

თვე

წელი

2013
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