
 
 

 

 

                          აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი        

 

საინჟინრო-ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი 

ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი  

უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 

 

 
 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი   

„თანამედროვე ტრენდები ეკონომიკაში, ტექნოლოგიებსა და განათლებაში“ 

მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი 

 
 

22 ოქტომბერი, 2021 

თბილისი, საქართველო 

 

 

კონფერენციის  პროგრამით გათვალისწინებული  მიმართულებები: 
 

1. ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე საკითხები 

2. COVID 19 – ის შემდგომი გამოწვევები და ეკონომიკური განვითარების მოდელების ტრანფორმაცია  

3. უძრავი ქონების შეფასების აქტუალური პრობლემები 

4. ეროვნული ეკონომიკის დარგების განვითარების ძირითადი მიმართულებები (სოფლის მეურნეობა, 

ტურიზმი, მშენებლობა, ენერგეტიკა, ბიოტექნოლოგია, ქიმია, ინფორმატიკა, სამთო გეოლოგია, 

დიზაინი, მედიცინა და სხვ.) 

5. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პოლიტიკური, სამართლებრივი, ისტორიული, ფილოსოფიური, 

სოციოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები. 

 

 
 

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული 

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალში„ბიზნეს-

ინჟინერინგი“ 

 

 

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი 

 

მოხსენებების გაგზავნის ბოლო ვადა - 25 სექტემბერი 

კონფერენციაში მონაწილეობის თანხის გადახდის ბოლო ვადა - 10 ოქტომბერი 

 



 
 

საბანკო რეკვიზიტები სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდისათვის მონაწილეებს გაეგზავნებათ  

სარედაქციო კოლეგიის მიერ სტატიის  განხილვის შემდეგ  

ერთი მოხსენების ავტორთა მაქსიმალური რაოდენობა - 2 
 

მოხსენებები გამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: iec@gtu.ge 

 
რეგისტრაციისა და კონფერენციის შესახებ უახლესი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საიტს: 

www.iec.gtu.ge 

 

კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური  - 100 ლარი (დღგ-ს გარეშე) 

სარეგისტრაციო მოსაკრებელში შედის: სტატიის რეცენზირება, ჟურნალში „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 

გამოქვეყნება, კონფერენციის პროგრამა, სერტიფიკატი, ბეიჯი, ქოფი-ბრეიქი 

მსურველთათვის ბანკეტის ღირებულება - 50 ლარი 

 

საკონტაქტო პირები: 
 

           ალექსანდრე სიჭინავა (+995) 595 719177;  (+032) 2365391 

შოთა ლომინაშვილი (+995) 577131 847 (ქუთაისი) 

დალი სეხნიაშვილი  (+995) 599109190 

 

გელით საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმზე   

„თანამედროვე ტრენდები ეკონომიკაში, ტექნოლოგიებსა და განათლებაში“ 
 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

0175, თბილისი, კოსტავას ქ. 77 
 

 

სტატიის გაფორმების წესი: 

1. გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა:  5 გვერდი, ფორმატი - A4 

- შრიფტი: „Sylfaen“, 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 ინგლისურ ან რუსულ ენებზე, მაქსიმუმ150 სიტყვა; (თემის დასახელება და ავტორის/ების 

სახელი და გვარი ინგლისურ ან რუსულ ენაზე) 

- საკვანძო სიტყვები; 

- ძირითადი ტექსტი; 

- გამოყენებული ლიტერატურა. 

mailto:iec@gtu.ge
http://www.iec.gtu.ge/

