სტუ-ს სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია
გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია
2012 წლის 27 მაისს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუ-ს
სტუდენტთა

81-ე

ღია

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

გაიხსნა.

კონფერენციის განრიგის შესაბამისად, გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია 4 ივნისს
მუშაობდა კომისიის შემდეგი შემადგენლობით:
კომისიის თავმჯდომარე: ნოდარ ფოფორაძე
თავმჯდომარის მოადგილე: ბეჟან კახაძე
კომისიის წევრი: თამაზ ლომინაძე
კომისიის წევრი: ბერდი ზაუტაშვილი
კომისიის წევრი: ირინა ფარადაშვილი
კომისიის წევრი: მანანა ჯაფარიძე
კომისიის მდივანი: ნანა ქიტიაშვილი
გამოყენებითი გეოლოგიის სექციაზე კონფერენციაში სულ 7 სტუდენტი
მონაწილეობდა,

მათგან

3

–

ბაკალავრიატის

სწავლების

სტუდენტი,

2

–

მაგისტრანტი და 2 დოქტორანტი.
მონაწილე სტუდენტების, ხელმძღვანელების და კომისიის წევრების გარდა,
კონფერენციას სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და
სტუდენტები ესწრებოდნენ.
სექციაზე მოსმენილ იქნა 7 მოხსენება.

ბაკალავრიატი
1. მომხსენებელი: ნიკო ფოფორაძე - III კურსი
ხელმძღვანელი: ვაჟა გელეიშვილი
მოხსენების დასახელება: “მადნეულის საბადოს მეორადი კვარციტები”;

2. მომხსენებელი: თორნიკე ცუხიშვილი – IV კურსი
ხელმძღვანელი: ოთარ დუდაური

მოხსენების

დასახელება:

"ყაზბეგის

რაიონის

მოსაპირკეთებელი

ქვის

ბრექჩიული ბაზალტის შედგენილობა და გენეზისი”;

3. მომხსენებელი: ზურაბ ჭყონია - IV კურსი
ხელმძღვანელი: მერაბ ლაპიაშვილი
მოხსენების დასახელება: “კარწახი-ახალქალაქი’’-ს სარკინიგზო მონაკვეთზე
მდებარე მეწყრული ფერდის საინჟინრო-გეოლოგიური დახასიათება”;

მაგისტრატურა

1. მომხსენებელი: დიანა ეგიზაროვა - I კურსი
ხელმძღვანელი: დავით როგავა, ნატალია გაჩეჩილაძე
მოხსენების დასახელება: “თბილისის წყალსაცავის საინჟინრო-გეოლოგიური
პირობების შესახებ”;
2. მომხსენებელი: დიანა პირკულოვი - I კურსი
ხელმძღვანელი: ია ახვლედიანი
მოხსენების დასახელება: “ფარავნის პერლიტის და ობსიდიანის საბადოს
გეოლოგიური აგებულება”;

დოქტორანტურა
1. მომხსენებელი: გიორგი ბერიძე - I კურსი
ხელმძღვანელები: ნოდარ ფოფორაძე, დავით შენგელია
მოხსენების

დასახელება:

“ალანიტი

ხრამის

კრისტალური

მასივის

გვიანვარისკულ გრანიტებში”;
2. მომხსენებელი: ტარიელ ტუსკია – II კურსი
ხელმძღვანელი: მერაბ ლაპიაშვილი
მოხსენების დასახელება: " მეწყრული სხეულების კლასიფიკაცია აჭარის
რეგიონის მაგალითზე”

2

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 წევრებთან;
- მომხსენებლის გადმოცემის უნარი.
სტუ-ს სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე
საპრიზო ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდა:
ბაკალავრიატი
I ადგილი

-

ნიკო ფოფორაძე

II ადგილი

-

ზურაბ ჭყონია

III ადგილი

-

თორნიკე ცუხიშვილი

მაგისტრატურა

I ადგილი

-

დიანა ეგიაზაროვა

II ადგილი

-

დიანა პირკულოვი

დოქტორანტურა
I ადგილი

-

გიორგი ბერიძე

II ადგილი

-

ტარიელ ტუსკია

3

გიორგი ბერიძე

დიანა ეგიაზაროვა

ნიკო ფოფორაძე

ტარიელ ტუსკია

დიანა პირკულოვი

თორნიკე ცუხიშვილი
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ზურაბ ჭყონია

გამოყენებითი
კონფერენციაში

გეოლოგიის

მონაწილეობას,

დეპარტამენტი
გამარჯვებას

და

ულოცავს
უსურვებს

სტუდენტებს
მათ

შემდგომ

წარმატებებს.
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