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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 100 წლისაა ! 

 

ჟურნალ „ეკონომიკის“ სპეციალური გამოშვება 
 

 

 მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო !  

 

  ასწლოვანი ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და  რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალ „ეკონომიკის“ სარედაქციო კოლეგიის  გადაწყვეტილებით ახალი 2022 

წლის დასაწყისში ჟურნალის სპეციალური  ნომერი მიეძღვნება საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 100  წლის იუბილეს. 
 სტატიების გამოქვეყნება შესაძლებელი იქნება   სტუ აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალისთვის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 

სტუდენტებისათვის, ასევე ნებისმიერი მსურველისათვის.    

 სტატიები   შეიძლება გამოქვეყნდეს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. 

შესაძლებელია რამოდენიმე ნაშრომის გადმოგზავნა და დაშვებულია თანაავტორობა.  

 სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, ჩვენი ხელშეწყობით, შეეძლებათ 

საზღვარგარეთის ზოგიერთი უნივერსიტეტის, კერძოდ, პოლონეთის  ლუბლინის 

ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის (Lublin University of Technolgy, Poland) სტუდენტებთან 

ერთობლივი სტატიების გამოქვეყნება.  

   ჟურნალ „ეკონომიკის“ საიუბილეო ნომერში სტუდენტების მიერ გამოქვეყნებულ 

ნაშრომებს შორის შეირჩევა რამდენიმე საუკეთესო სტატია და თითოეულ ავტორს  სტუ-ს 100 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით გადაეცემა 100 ლარი. 

 სტატიას ენიჭება საერთაშორისო უნიკალური ციფრული კოდი (DOI) და 

ინდექსირდება სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში (Crossref, Google Scholar, RG) 

პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების შემდეგ. 

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია უნდა მოიცავდეს მეცნიერული კვლევის 

შედეგებს ეკონომიკის შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით სფეროებში:   

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები; ბიზნესის ყველა მიმართულება: 

ადმინისტრირება, საერთაშორისო ბიზნესი, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ტურიზმი, აღრიცხვა, 

ფინანსები. ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია; რეგიონული ეკონომიკა; დარგობრივი 

ეკონომიკა; მსოფლიო ეკონომიკა; 
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სტატიის გაფორმების წესი 

სტატიის მინიმალური მოცულობა 5 გვერდი A4 ფორმატის; 

რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ (აუცილებლად) ენებზე (100-250 სიტყვა); 

საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

სტატიის დასახელება ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

ავტორის (ავტორთა) სახელი, გვარი, აკად. ხარისხი  ქართულ და ინგლისურ ენაზე,  

ელ. ფოსტა და ტელეფონის ნომერი; 

სტატიის შესავალი, ძირითადი ტექსტი და დასკვნითი ნაწილი; 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ ქართულ შრიფტი AcadNusx; 

ხოლო ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი _ Times New Roman; 

შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი 1,5, ყველა კიდიდან დაშორება იყოს 2 სმ.  

 

სტატიები შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ 2022 წლის  25 თებერვლამდე შემდეგ მისამართზე:  

economica_2008@yahoo.com  n.shengelia@gtu.ge    economica_1918@yahoo.com 

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:  599 56 90 78 (მთავარი რედაქტორი- რევაზ 

შენგელია),  599 23 60 17 (ნათია შენგელია) ან ეწვიეთ ვებ-გვერდს: https://economics.bpengi.com 

  

გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს! 

 

პატივისცემით,  

ჟურნალ „ეკონომიკის“ რედაქციის სახელით: 

 

ნათია შენგელია  

ჟურნალ „ეკონომიკის“ სარედაქციო კოლეგის წევრი, 

სტუ  ასოცირებულ პროფესორი,  

ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის  

მოწვეული პროფესორი. 
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