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კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში აკრედიტირებული
ყველა უმაღლესი სასწავლებლის აღმოსავლეთმცოდნეობის, ფილოლოგიის, ისტორიის,
ეთნოგრაფიის,
არქეოლოგიის,
რეგიონმცოდნეობის,
ხელოვნებათმცოდნეობის,
არქიტექტურის,
ეკონომიკის,
საერთაშორისო
ურთიერთობების,
პოლიტიკურ
მეცნიერებათა და სხვა სპეციალობების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
სტუდენტებს და დოქტორანტებს;
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 2017 წლის 2 ოქტომბრის 18 საათამდე
უნდა გამოაგზავნონ მოხსენების ვერსიები Microsoft Word ფორმატში ელექტრონულ
მისამართზე: studentsconference@ug.edu.ge;
საკონტაქტო ნომრები: 599 16 00 75 მაია მძევაშვილი; 557 00 65 26 მერაბ გულუა;
ყველა წარმოდგენილი მოხსენება განიხილება კონფერენციის ექსპერტთა საბჭოს მიერ;
კონფერენციაზე დაშვებული მოხსენების ავტორებს შეტყობინება დაეგზავნებათ 4
ოქტომბერს;
მოხსენება წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატით. ველები: ოთხივე მხარეს – 2,0 სმ;
ქართული შრიფტი Sylfaen, ლათინური და არაბულ-სპარსული შრიფტები Times New
Roman, ,სტილი Normal, შრიფტის ზომა – 12; სტრიქონთაშორისი ინტერვალი – 1,5;
მოხსენება შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე;
მოხსენების მოცულობა 5-7 გვერდი;
მოხსენება უნდა შეიცავდეს თავფურცელს, ძირითად ტექსტს და ბიბლიოგრაფიას APA-ს
სტილში;
მოხსენების თავფურცელზე მითითებული უნდა იქნას ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი,
უმაღლესი სასწავლებლის, სკოლის ან ფაკულტეტის, სპეციალობის ან პროგრამის ზუსტი
დასახელება. ავტორ(ებ)ის საკონტაქტო ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
მონაწილეს პროგრამა გადაეცემა კონფერენციის გახსნის დღეს;
მოხსენების ფორმა: ზეპირი, სტენდური ან პრეზენტაციის სახით;
მომხსენებლებს შეუძლიათ მოხსენება წარმოადგინონ PowerPoint-ის და ვიზუალური
ფოტო და ვიდეო მასალის თანხლებით;
მოხსენების რეგლამენტი: 7 წუთი;
კონფერენციის მსვლელობისას შერჩეულ იქნება სამი საუკეთესო მოხსენება, რომლებიც
შემდგომ გამოქვეყნდება საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ყოველწლიური კონფერენციის მოხსენებათა კრებულში.

კონფერენცაზე წარსადგენი ნაშრომების ზოგადი მიმართულებები
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიული ურთიერთობები;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის კულტურული ურთიერთობები;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ენობრივი კონტაქტები;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ლიტერატურული ურთიერთობები;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის მითოლოგიური პარალელები;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ეთნოგრაფიული პარალელები;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის არქეოლოგიური მემკვიდრეობა;
ახლო აღმოსავლეთის ხელოვნების გავლენა ქართულ ხელოვნებაზე;
ახლო აღმოსავლეთის არქიტექტურის გავლენა ქართულ არქიტექტურაზე;
ახლო აღმოსავლეთის რელიგიების ანარეკლი ქართულ კულტურასა და ხელოვნებაში;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის პოლიტუკური ურთიერთობები XX საუკუნეში;
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ეკონომიკური ურთიერთობები XX საუკუნეში;

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
1. მაია მძევაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის პროგრამის
არაბისტიკის სპეციალობის სტუდენტი, აღმოსავლური კლუბის პრეზიდენტი;
2. თამარ ქაშაყაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის
პროგრამის თურქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტი, აღმოსავლური კლუბის
მმართველი საბჭოს წევრი;
3. თამუნა ისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის პროგრამის
თურქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტი, აღმოსავლური კლუბის მმართველი საბჭოს
წევრი;
4. თამარ კვარაცხელია, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის
პროგრამის არაბისტიკის სპეციალობის სტუდენტი, აღმოსავლური კლუბის მმართველი
საბჭოს წევრი;
5. ნინო ზაბახიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის პროგრამის
არაბისტიკის სპეციალობის სტუდენტი, აღმოსავლური კლუბის მმართველი საბჭოს
წევრი;
6. მერაბ გულუა, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის პროგრამის
თურქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტი, აღმოსავლური კლუბის მმართველი საბჭოს
წევრი.

კონფერენციის ექსპერტთა საბჭო
1. პროფ. თინათინ ღუდუშაური, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი;
2. პროფ.
ალექსანდრე
ჭულუხაძე,
საქართველოს
უნივერსიტეტის
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
3. პროფ. ცირა ჩიკვაიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი;
4. პროფ. დავით ბერიკაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის პროგრამის
ხელმძღვანელი;
5. პროფ. მარიამ გველესიანი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის
პროგრამის ხელმძღვანელი;
6. თეა მეშველიშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის თურქული ენის მასწავლებელი;
7. ნინო ფეიქრიშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის არაბული ენის მოწვეული
სპეციალისტი;
8. ქეთევან მეგრელიშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის სპარსული ენის მოწვეული
სპეციალისტი;
9. მაია მძევაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის პროგრამის
არაბისტიკის სპეციალობის სტუდენტი, აღმოსავლური კლუბის პრეზიდენტი.

