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ციალურ მეც
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კო
ომუნიკაციეები

სტატიის გაფორმების წესი:
სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word‐ში;
სამეცნიერო ნაშრომი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ
ენებზე.
გამოყენებული შრიფტი: ქართული სტატიისთვის Sylfaen, ინგლისური და

რუსული

სტატიებისათვის Times New Roman. სტილი Normal, შრიფტის ზომა ‐ 12, სტრიქონებს შორის
ინტერვალი ‐ 1, ფურცლის პარამეტრები (მინდორი): ზედა ‐ 1,5სმ, ქვედა ‐ 1,5სმ, მარცხენა ‐ 2სმ,
მარჯვენა ‐ 2სმ. ნახატები, გრაფიკები, სქემები და ა.შ. ‐ ფორმატში TIFF 300dpi; 600dpi.
ფორმულები უნდა აიკრიბოს ფორმულების რედაქტორში Microsoft equation 2.0 (2.1).
ზედა მარცხენა კუთხეში ‐ ავტორ(ებ)‐ის სახელი და გვარი (მუქი (Bold) შრიფტი). დეფისის
შემდეგ მიეთითება ორგანიზაცია, აკადემიური ხარისხი და თანამდებობა (ჩვეულებრიფი
შრიფრი);
1 ინტერვალის შემდეგ სტრიქონის შუა ნაწილში ‐ ნაშრომის დასახელება მუქი შრიფტით;
1 ინტერვალის შემდეგ ‐ ნაშრომის ტექსტი;
ნაშრომს ერთვის რეზიუმეები (არაუმეტეს 1000 სიმბოლო) ქართულ, ინგლისურ და
რუსულ ენებზე (უცხოურენოვანი სტატიის შემთხვევაში ‐ ქართულ და ერთ‐ერთ უცხო ენაზე)
ავტორის სახელის, გვარის, ორგანიზაციის, აკადემიური ხარისხის, თანამდებობის და
ნაშრომის სათაურის მითითებით იგივე წესით, როგორიც დადგენილია სტატიისათვის და
გამოყენებული ლიტერატურის სია;
ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ზომის 5 ნაბეჭდ გვერდს.
ნაშრომს ცალკე ფურცელზე უნდა დაერთოს კონფერენციის მონაწილის აპლიკაცია (დანართი
№ 1).
წესების დარღვევით მოწოდებული სტატიები დასაბეჭდად არ განიხილება!
კონფერენციაზე

წაკითხული

მოხსენებები

დაიბეჭდება

სამეცნიერო

შრომების

კრებულში, რომელიც გადაეცემა მომხსენებლებს და მიეწოდება საქართველოს უმაღლესი
სასწავლებლებისა და კვლევითი დაწესებულებების ბიბლიოთეკებს.
ნაშრომი რეცენზირებადია და გადაეგზავნება ანონიმ ექსპერტს. უარყოფითი რეცენზიის
შემთხვევაში ნაშრომი ავტორს არ დაუბრუნდება.
ნაშრომში გამოქვეყნებულ მასალაზე პასუხისმგებელია ავტორი.

ნაშრომის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2013 წლის 20 აპრილი
კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული
კონფერენციაში მონაწილეობისათვის საჭიროა წარმოადგინოთ ნაშრომის ელექტრონული
ვერსიები შემდეგ მისამართზე: teogolodze@gmail.com (თეონა გოლოძე, ტ: 577 13-18-42, 598 9025-84)

მნიშვნელოვანი თარიღები:
•

20 აპრილის 17:00 სთ - სტატიების ელექტრონული ვერსიების და მონაწილეთა
აპლიკაციების წარმოდგენის ბოლო ვადა;

•

10 მაისი - ავტორებისათვის კონფერეციაზე თემის დაშვების შეტყობინება;

•

24-25 მაისი - კონფერენციის ჩატარების თარიღი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საკონტაქტო რეკვიზიტები:

მისამართი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საქართველო, ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა №59,
მე-პირველი კორპუსი, №1202, ფაკულტეტის დეკანატი.
საკონტაქტო პირები:

აკაკი ბაკურაძე - ფაკულტეტის დეკანი
მობილური: 577 13-18-31, 597 -20-15-30
ელფოსტა: ak.bakuradze@gmail.com

ნანა შონია - ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
მობილური: 577 13-18-45 ; 579 -165-800
ელფოსტა: nanashonia@gmail.com
კონფერენციის ჩატარების ადგილი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის
ქუჩა №59, I კორპუსი.

