
დანართი N1

1. კალათბურთის ტურნირი „Basketsu” (სპორტული)
2. მინი ფეხბურთის ტურნირი Liga TSU (სპორტული)
3. ინტელექტუალური ლიგა (საგანმანათლებლო)
4. მანსანკანი (მხიარულთა და საზრიანთა გუნდების საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი 

2020) (კულტურული ღონისძიება)
5. პროფესიული ორიენტაციის დღეები (საგანმანათლებლო)
6. სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 2020 (სამეცნიერო)
7. სპიკერი (საგანმანათლებლო)
8. სპორტული ჟურნალისტიკის კვირეული (სპორტულ-საგანმანათლებლო)
9. ოლიმპიადა ფიზიკაში (საგანმანათლებლო)
10. სასწავლო-კვლევითი ვიზიტი სიონის წყალსაცავზე (საგანმანათლებლო)
11. ფოტოკონკურსი „ზუსტი ხედვა“ (კულტურული)
12. ორდღიანი ლაშქრობა ჭიათურაში (სპორტული)
13. ტრენინგი „თვითმოტივაცია“(საგანმანათლებლო)
14. ფოტოკონკურსი „მაღლივი არის ურთიერთობა“ (კულტურული)
15. TSU-Tsu Sport Union (სპორტული)
16. ინკლუზიური განათლება და პრობლემური ქცევის მართვის სტრატეგიები 

(საგანმანათლებლო)
17. ჩანახატების კონკურსი (კულტურული)
18. ნიაზ დიასამიძე და 33ა (კულტურული)
19. ტრენინგი „საჯარო გამოსვლის ხელოვნება“ (საგანმანათლებლო)
20. ტრენინგი DISC-Career (საგანმანათლებლო)
21. ტრენინგი თვითმენეჯმენტი (საგანმანათლებლო)
22. ჯგუფი „mellow-ის კონცერტი (კულტურული)
23. ჯგუფი „ბანის“ კონცერტი (კულტურული)
24. კონფერენცია სამართლის ისტორიასა და მეთოდებში (სამეცნიერო)
25. კონფერენცია საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით (სამეცნიერო)
26. კონფერენცია საჯარო სამართლის მიმართლებით (სამეცნიერო)
27. სპექტაკლი „მეფე ლირი“ (კულტურული)
28. კონფერენცია სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით (სამეცნიერო)
29. კონფერენცია სისხლის სამართლის მიმართულებით (სამეცნიერო)
30. სტუდენტები მოსწავლეებისათვის „წყალტუბო“ (საგანმანათლებლო)
31. შექმენი კანონპროექტი (სამეცნიერო)
32. ევროპარლამენტი მოდელირება (საგანმანათლებლო)
33. სტუდენტები მოსწავლეებისათვის (საგანმანათლებლო)
34. არა (კულტურული)
35. სტუდენტური ექსპედიცია სვანეთის მუნიციპალიტეტში (საგანმანათლებლო)
36. Storytelling ვორკშოპი ამბის თხრობაში (საგანმანათლებლო)
37. სუხიშვილები (კულტურული)
38. სიმსივნური მიკროგარემოს კომპონენტებისა და ციტოგენეტიკური დარღვევების 

ურთიერთგავლენის კვლევა ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიით 
დაავადებულებებში

39. ფლავონოიდების მოქმედების შესწავლა ირთაგვას თავის ტვინსა და ღვიძლში 
სუპეროქსიდ დისმუტაზა 1-ის (SOD-1) გენის ექსპრესიაზე

40. პარენქიმიური ორგანოებიდან სისხლდენის შეჩერების თანამედროვე მეთოდის 
შემუშავება

41. საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია „ციფრული 
გადაწყვეტილებები მდგრადი განვითარებისათვის-ელექტრონული მმართველობა 
როგორც სახელმწიფო მართვის ინსტრუმენტი“

42. კონვექციური პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (PGR) და რეალურ დროში (q-
PGR)  მეთოდების შედარებითი ანალიზი ორგანული ზრდის ჰორმონის გენის 
დეტექციის მაგალითზე

43. PC3 უჯრედული კულტურის ბიოლოგიური მახასიათებლების კვლევა



44. საქართველო შუა საუკუნეების ევროპული და აღმოსავლური კულტურის 
კონტექსტში

45. ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო კონფერენცია „ტრამვატიზმის და 
ძალადობის პრევენცია-გლობალური პერსპექტივები“

46. ზამთრის საერთაშორისო ქართველოლოგიური სკოლა 2020
47. CD14, CD19 და CD180 მარკერების ექსპრესიის შესწავლა ფილტვის 

ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების T ლიმფოციტებზე


