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XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

“ხელისუფლება და საზოგადოება – 2018“ 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 

საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტი, 

ღია დიპლომატიის ასოციაცია, 

სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ 

გ    ი   წ   ვ   ე   ვ   თ 
მეთორთმეტე საერთაშორისო კონფერენციაზე 

 

19 ოქტომბერი, 2018 წ. 

თბილისი  

(სტუ, VI korusi) 

 

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები: 

 “საჯარო მმართველობის და საჯარო პოლიტიკის თეორია, პრაქტიკა და 

მეთოდოლოგია”; 

 “დიპლომატიის თეორია, პრაქტიკა, ისტორია”; 

 “ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები”; 

 “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი 

საფუძვლები”; 

 “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები”; 

 “პოლიტიკა და კულტურა”; 

 “სახელმწიფო და რელიგია”; 

 „ეროვნული უშიშროებისა და უსაფრთხოების სისტემები და მართვა“. 

საქართველო, თბილისი, 0175, კოსტავას ქ. 77, VI კორპუსი, I სართული, ოთახი 110-ა 

ტელ. 236-45-14, 577-40-56-77; 
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განაცხადი გამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: 

geoandopendip@yahoo.com  

 

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

 

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ჟურნალებში 

„ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა“) 

და “ScriptaManent” 

და განთავსდება ვებგვერდზე: http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi 

კონფერენციაში მონაწილეობის განაცხადის გაფორმების წესი: 

- შრიფტი: „Sylfaen’’, „TimesNewRoman’’, ზომა - 10.  

- ავტორის(ავტორების) სახელი (სრულად), გვარი,  სამუშაო ადგილი, 

თანამდებობა, სამეცნიერო ხარისხი და სამეცნიერო წოდება (ქართულად, 

ინგლისურად, რუსულად); 

-ავტორის (ავტორების) საკონტაქტო ინფორმაცია, ტელეფონი, ელ-ფოსტა; 

- თემის სათაური (ქართულად, ინგლისურად, რუსულად); 

- რეზიუმე ქართულ, ინგლისურ დარუსულ ენებზე, მაქსიმუმ 300 სიტყვა და 3-

5 საკვანძო სიტყვა. 

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთა თეზისები მიიღება 

15 ოქტომბრამდე,18:00. 

 

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი: კონფერენციაში მონაწილეობის მოსაკრებელი 

შეადგენს 50 ლარს, უცხოელებისათვის - 50 დოლარს.  

ეროვნულ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (GEL):  

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში: 

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 708977259 

ბანკის დასახელება -სახელმწიფო ხაზინა; 

ბანკის კოდი -TRESGE22; 

დანიშნულება- 262 

 

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (USD): 

Intermediary: 

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA 

SWIFT CODE: FRNYUS33 

ACC: 021087992 GEORG 

Beneficiary’s bank: 

mailto:geoandopendip@yahoo.com
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi
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NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI 

SWIFT CODE: BNLNGE22 

Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082) 

IBAN: GE65NB0331100001150207 

 

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (EUR): 

Intermediary: 

DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE 

SWIFT CODE: MARKDEFF 

ACC: 5040040060 

Beneficiary’s bank: 

NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI 

SWIFT CODE: BNLNGE22 

Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082) 

IBAN: GE65NB0331100001150207 

 


