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ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

  
საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტი 

 სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება  

(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ 

 

საქართველოს პარლამენტარიზმის 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 

 

„საქართველოს პარლამენტარიზმი - 100“ 
 

 

 

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი, შეხვედრების ოთახი 

 

კონფერენციის ელ-ფოსტა:  geoandopendip@yahoo.com  

ტელ.:   (+995) 599 64-01-29; (+995) 593 73-39-45 

 

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:  2019 წლის 9 მარტი 

 

კონფერენციის სამუშაო ენები:  ქართული, ინგლისური, რუსული 

 

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები  

 `საჯარო მმართველობის და საჯარო პოლიტიკის თეორია, პრაქტიკა და მეთოდოლოგია~ 

 `ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები~ 

 `საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი საფუძვლები” 

http://gtu.edu.ge/
http://gtu.edu.ge/
mailto:geoandopendip@yahoo.com
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კონფერენციით გათვალისწინებულია: 

 კონფერენციის მასალები გამოქვეყნება ჟურნალში „ხელისუფლება და 

საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა“)  

 განთავსება ვებ-გვერდზე www.odageorgia.ge 

 

 კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:  

 

1. ფრანგიშვილი არჩილ - სტუ-ს რექტორი, თავ-რე 

2. კლიმიაშვილი ლევან - სტუ-ს ვიცე-რექტორი 

3. გასიტაშვილი ზურაბ - სტუ-ს რექტორის მოადგილე 

4. ქოქრაშვილი ქეთევან - სტუ-ს ადმინისტრაციის უფროსი 

5. ქუთათელაძე რუსუდან - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი 

6. ბუაჩიძე ზაზა - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მენეჯერი 

7. დოღონაძე შოთა - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

8. იაშვილი გენადი - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

 

      კონფერენციის სარედაქციო საბჭო : 

 

1. დოღონაძე შოთა - თავ-რე, სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

2. ქუთათელაძე რუსუდან - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი 

3. ჩიკვილაძე ნინო - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის  ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი 

4. იაშვილი გენადი - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

5. ბაღათურია გიორგი - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

6. ქოჩორაძე ოთარ - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

7. ცაავა გიორგი - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

8. ოვსიანიკოვა ნუნუ - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც.პროფ. 

9. ბაღათურია ოთარ - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც.პროფ.  

10. იაშვილი თინათინ - სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

11. რევაზიშვილი თამარ -სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც. პროფ. 

 

ძირითადი ვადები & დედლაინი: 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთა თეზისები მიიღება   

 

2019 წლის  6 მარტის 18:00 საათამდე. 

 

 

http://www.odageorgia.ge/
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გაფორმების ინსტრუქცია : 

- 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 და რუსულ ენებზე, მაქსიმუმ 300 სიტყვა და 3-5 საკვანძო 

სიტყვა. 

 

 

 

 

 


