
სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის განრიგი 

სექცია ჩატარების 
დრო 

ჩატარების ადგილი 
 

საკონტაქტო პირი (კომისიის მდივანი) 

საინჟინრო მექანიკის  14 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

დემურ ტაბატაძე  
I კორპ, IV სართ, ოთ.429; 5-99-17-98-23 

სამოქალაქო და სამრეწველო 
მშენებლობის  

14 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

მაია ჭანტურია 
I კორპ. V სართ. ოთ.505ბ; 5-99-28-90-17 

საინჟინრო გეოდეზიის და 
გეოინფორმატიკის 

15 მაისი 
14:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

გიორგი ჭიაურელი 
III კორპ. II სართ. ოთ.238; 5-51-60-56-55 

მშენებლობის კომპიუტერული 
დაპროექტების  

15 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ეკა მაღრაძე 
I კორპ. 5-55-94-55-54 

სამთო ტექნოლოგიის  16 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

ნანა ტაბატაძე 
III კორპ. I სართ. ოთ.225; 5-99-38-39-04 

ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის  16 მაისი 
14:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

მაია სურამელაშვილი 
III კორპ. IV სართ. ოთ.426ა; 5-51-71-55-75 

გამოყენებითი გეოლოგიის  16 მაისი 
16:30 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ნანა ქიტიაშვილი 
III კორპ. III სართ. ოთ.431; 5-98-53-10-05 

ტელეკომუნიკაციის  17 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

იური მოდებაძე 
VIII კორპ. VI სართ. ოთ.603; 5-55-39-80-47 

თბო- და ჰიდროენერგეტიკის  17 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

მარინე რაზმაძე 
VIII კორპ. I სართ. ოთ.109; 5-93-14-40-85 

ელექტროენერგეტიკის, ელექტრონიკის 
და ელექტრომექანიკის  

18 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

მაია მახარაძე 
VIII კორპ. VIII სართ. ოთ.819; 5-71-02-58-28 

საწარმოო ინოვაციების და ოპერაციათა 
მენეჯმენტის  

18 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ნატო ბებიაშვილი 
IX კორპ. IV სართ. ოთ.407; 5-95-44-50-01 

ჰიდროინჟინერიის  19 მაისი 
11:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

ქეთევან შავიძე 
I კორპ. II სართ. ოთ.211; 5-55-40-85-96 

ქიმიური და ბიოლოგიური 
ტექნოლოგიების  

19 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

ლიანა ებანოიძე 
II კორპ. IV სართ. ოთ.406 5-55-37-47-72 

ფარმაციის   19 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ხათუნა წიქარიშვილი 
II კორპ. II სართ. ოთ.204; 5-99-17-66-59 

მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და 
ლითონების დამუშავების  

21 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

დალი ხვიჩია 
X კორპ. V სართ.; 5-57-45-09-17 

მანქანათმშენებლობის  21 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ეთერ სადაღაშვილი 
I კორპ. VI სართ. ოთ.618ბ; 5-98-77-11-55 



სატრანსპორტო  22 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

თამარ კილაძე 
I კორპ, VI სართ, ოთ.650ა; 5-99-44-00-42 

საგზაო  22 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

მანუჩარ შიშინაშვილი 
VII კორპ. V სართ. ოთ.515; 5-99-13-83-42 

საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური 
მექანიკის  

23 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

თამარ ბერიძე 
I კორპ. VII სართ. ოთ.737; 5-99-98-67-99 

სატყეო-ტექნიკური  23 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

იგორ გელაშვილი 
I კორპ, ოთ. 104ც; 5-95-43-97-90 

არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის 
(ურბანისტიკის)  

24 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

ირინა მაკოვკინა 
Iც კორპ. V სართ. ოთ.502; 5-77-50-27-59 

არქიტექტურის საფუძვლების და 
თეორიის  

24 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

მაია დავითაია 
I კორპ. IVსართ. ოთ.404; 5-99-41-74-11 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების  25 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

ნანა ბახსოლიანი 
VI კორპ. VI სართ.; 5-99-46-44-69 

ლიბერალურ მეცნიერებათა  25 მაისი 
14:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ნინო ლომიძე 
VI კორპ. VIII სართ. ოთ.801ა; 5-68-98-80-03 

საბანკო ტექნოლოგიების 25 მაისი 
16:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

რატი ბურდიაშვილი 
VI კორპ. I სართ. ოთ. 131; 5-99-50-50-03 

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის  28 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ნაზი ჭიკაიძე 
VI კორპ. VII სართ. ოთ.706ბ; 5-95-42-77-10 

სამართლის  28 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

იზო კაპანაძე 
VI კორპ. IX სართ. 901ბ; 5-55-71-84-79 

თეოლოგიის სექცია 29 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ლელა ბოქოლიშვილი 
ადმ. კორპ. II სართ. ოთ.211; 5-55-57-75-88 

კომპიუტერული ინჟინერიის  29 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

ნათელა პატაშური 
VI კორპ. III სართ. ოთ.314დ 5-51-90-00-77 

საინჟინრო კიბერნეტიკისა და 
ხელსაწყოთმშენებლობის  

30 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

ოლღა ხუციშვილი 
VI კორპ. II სართ. 219ბ; 5-99-23-17-83 

ორგანიზაციული მართვის  30 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

გულნარა ჯანელიძე 
VI კორპ. II სართ. ოთ.203ბ; 5-99-32-30-87 

ფიზიკის  31 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, გ. ნიკოლაძის დარბაზი 

იამზე კალანდაძე 
IV კორპ. IV სართ. ოთ.403; 5-99-70-88-85 

მათემატიკის  31 მაისი 
15:00 საათი 

სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი,  
III სართული, საკონფერენციო ოთახი 

მაია ხარაშვილი 
VI კორპ. V სართ.; 5-99-37-22-25 

 

 



ინტერვალი სტრიქონებს შორის - 1; 
მარჯვენა საზღვარი - 2 სმ; 
მარცხენა საზღვარი - 3 სმ; 
ზედა საზღვარი - 4 სმ; 
ქვედა საზღვარი - 2,5 სმ. 

            შრიფტის ზომა - 12                                                   

 Times New Roman, შრიფტის ზომა - 12 

• კონფერენციაში გამარჯვებულმა (I, II, III ადგილებზე გასულმა) სტუდენტებმა შესაბამისი სექციის დასრულებიდან 3 
დღის ვადაში უნდა წარმოადგინონ საკუთარი ნაშრომის ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი რეზიუმეს 
ელექტრონული ვერსია (სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსი, II სართული, ოთ.№266, საკონტაქტო პირი ნინო 
ელისაშვილი); რეზიუმეს მოცულობა უნდა იყოს 10-12 სტრიქონი და ზედმიწევნითი სიზუსტის მიხედვით გაფორმებული 
უნდა იყოს ქვემოთ მოცემული ნიმუშის მიხედვით, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ მიიღება დასაბეჭდად. 

 აკადნუსხური, შრიფტის ზომა - 12 
 მოცულობა - 10 -12 სტრიქონი 

 მოცულობა - 10 -12 სტრიქონი 

 Times New Roman + Caps Lock 
 შრიფტის ზომა - 12  

• კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტები უნდა გამოცხადნენ  შესაბამისი სექციის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე 
საპრეზენტაციო მასალების ჩასაწერად; 

            აკადმთავრული,  

  

  

  

                                                                                                                                                                   

• მოხსენების რეგლამენტი განისაზღვრება 10-15 წუთით; კითხვა-პასუხი - 5 წუთით; 

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 
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