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დამტკიცებულია  

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის  

2016 წლის  9  ივნისის N94/01-01   ბრძანებით 

 

ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა 76-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის 

ორგანიზების წესი 

 

1. სტუდენტთა 76-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციას ორგანიზებას 

უკეთებს  უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა 

საზოგადოების კონფერენციის საინიციატივო ჯგუფი. 

2. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება უნივერსიტეტის 

ფაკულტეტებზე. 

3. ფაკულტეტის დეკანი სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების 

კონფერენციის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებთან ერთად ქმნის 

საკონფერენციო ჟიურის შემადგენლობას და უზრუნველყოფს კონფერენციის 

ჩატარებას სექციების მიხედვით. 

4. ფაკულტეტის დეკანატი კონფერენციის საფაკულტეტო სამუშაო პროგრამას 

(ფორმატი – A4, Microsoft  Word, შრიფტი _ AcadNusx, შრიფტის ზომა – 10) 

waradgens universitetis studentTa da axalgazrda mecnierTa 

sazogadoebaSi 2016 wlis 15 ivnisamde. konferenciis safakulteto 

samuSao programa warmodgenili unda iyos eleqtronuli versiiT da 

Seicavdes Semdeg monacemebs:  

a) fakultetis dasaxeleba;  

b) seqciebis dasaxeleba;  



g) TiToeuli seqciis Jiuris Semadgenloba wevrebis akademiuri 

Tanamdebobis miTiTebiT;  

d) konferenciis samuSao gegma (TariRi, muSaobis dawyeba-damTavrebis 

dro, korpusi, audit.); 

 

 

e) momxseneblis gvari da saxeli srulad, kursi;   

v) moxsenebis sruli dasaxeleba;  

z) studentis mecnier-xelmZRvanelis gvari da saxeli srulad, akademiuri 

Tanamdeboba an samecniero  xarisxi. 

5. samecniero konferenciaSi monawileobis ufleba aqvT ssip  -  ivane 

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

bakalavriatis, magistraturis da doqtoranturis studentebs.  

6. sauniversiteto konferenciaSi monawileobis misaRebad daiSveba 

studenti, romlis sakonferencio naSroms aqvs universitetis 

Sesabamisi akademiuri personalis (mecnier-xelmZRvanelis) dadebiTi 

rekomendacia. 

7. fakultetis sakonferencio Jiuri SeimuSavebs samecniero 

moxsenebis Sefasebis kriteriumebs qulobrivi maCveneblebiT, romelic 

konferenciis dawyebamde ecnobeba monawileebs.  

8. samecniero konferenciaze studentis gamosvlas afasebs Jiuris 

TiToeuli wevri saTanado uwyisSi kriteriumebis mixedviT.  

9. konferenciis dasrulebisas Jiuri acxadebs Sedegebs da 

gamarjvebulebs. 

10. Jiuris mier gamovlenili gamarjvebuli studentebis Sedegebi 

dekanatebma unda waradginon universitetis studentTa da axalgazrda 

mecnierTa konferenciis sainiciativo jgufs, konferenciis Catarebidan 

araugvianes or dReSi. 

11. konferenciaSi gamarjvebuli studentebis dajildoveba moxdeba 

universitetis mier dawesebuli sigelebiT TiToeuli 

saganmanaTleblo safexurisa (bakalavriati, magistratura-

doqtorantura) da dakavebuli             I, II, III adgilebis 

Sesabamisad. 



12. profesor/maswavlebeli, romlis xelmZRvanelobiTac aRniSnul 

konferenciaSi monawile  orma an metma studentma moipova gamarjveba, 

samecniero saqmianobiT studentebis dainteresebaSi miRweuli 

warmatebisTvis dajildovdeba sapatio sigeliT. 

13. konferenciaSi gamarjvebul monawileTa naSromebi daibeWdeba Tsu 

studentTa samecniero Sromebis krebulSi.  

  



 


