
      „წლის საუკეთესო მიღწევა“-2022  

 

 

  
ორგანიზაცია  

სათაური დრო 

 
1 
 
 
 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა  ქართული სამეცნიერო 

ნაშრომების ციფრული საცავი 

10:00 

2  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, 

აიპ.აგრარული უნივერსიტეტი 
 

გარემოს კლიმატური 

ცვლილებები და თხევადი 

სასუქების გამოყენებით 

ხორბლის მოსავლიანობის და 

ხარისხის ამაღლება არდულ 

ზონაში 

10:15 

3  
 
ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-

ნიუუნი 
 

სამცხე-ჯავახეთის 

კულტურული მემკვიდრეობა 

და ტურისტული ალაგები 

ფლორენციის ფესტივალზე 

10:30 

4 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

COVID 19 პანდემიის 

გამოწვევები: ეკონომიკის 

განვითარების შემაფერხებელი 

ფაქტორები და ეროვნული 

10:45 



ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების სტრატეგია 
5 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ცოტნე 

მირცხულავას  სახელობის წყალთა  

მეურნეობის  ინსტიტუტი 
 

ღვარცოფების 

რეგულირებისათვის 

ინოვაციური საინჟინრო 

ღონისძიება 

11:00 

6 აგრარული მეცნიერებებისა და 

ბიოსისტემების ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 

ორდიპლომიანი სამაგისტრო 

პროგრამა "მევენახეობა და 

ენოლოგია" 

11:15 

7 მართვისა და კომუნიკაციის 

საერთაშორისო სასწავლო 

უნივერსიტეტი “ალტერბრიჯი” 
 

პარტნიორული ურთიერთობა 

შტაინბაისის უნივერსიტეტთან 
11:30 

8  
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

" SQIL პროექტთან 

თანამშრომლობა - მიღწევები და 

პერსპექტივები" 

11:45 

9 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჟან მონეს მოდული  
12:00 

 
 
 
 
10 

საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 
საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ევროპის მწვანე 

შეთანხმება და მისი 

პოლიტიკური, სამართლებრივი 

და ეკონომიკური ზეგავლენა 

საქართველოზე“ 

12:15 



  
 
შესვენება  
 

  

11 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ზუსტ 

მეცნიერებათა და განათლების 

ფაკულტეტი) 

უნივერსიტეტი ბავშვთა 

უფლებების საკითხებში 

არსებული გამოწვევების 

კვალდაკვალ 

12:45 

12 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

სახელმძღვანელოს - Sabiston 

Textbook of Surgery (the 
Biological Basis of Modern 

Surgical Praqtice) - თარგმნა 

13:00 

 
13 

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია „ტერმინოლოგია - 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა“ 

13:15 

14 სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი უნივერსიტეტი გეომედის 

მედიცინის ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებისთვის, 2022 წლის 5 

აგვისტოს, უპირობო 

აკრედიტაციის მინიჭება 6 წლის 

ვადით “The Accreditation, 

Certification and Quality 
Assurance Institute – ACQUIN“-

ის მიერ 

 
 
13:30 

15 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი 

ატმოსფეროს 

მიკროცირკულაციური 

პროცესების ბუნებისა და 

კლიმატურ-ეკოლოგიური 

13:45 



თავისებურებების შესწავლა 

საქართველოს ცალკეულ 

რეგიონებისათვის 
16  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტი 
 

საერთაშორისო 

კავკასიოლოგიური კონგრესი 
14:00 

17  
 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტიმთო-გეოლოგიური 

ფაკულ 

ხანძრის გავლენა 

საავტომობილო გვირაბის 

ვენტილაციაზე რიცხვითი 

მოდელირების შედეგების 

მიხედვით 

14:15 

18  
თსუ ა. რაზმაძის სახელობის 

მათემატიკის ინსტიტუტი  
 

„ოლსენის უტოლობის 

ოპტიმალური ფორმა“ და 

„მაზურკევიჩის ტიპის 

სიმრავლეების შესახებ“ 

(zoom-ი  პლატფორმის 

საშუალებით) 

 

14:30 

 
19 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ELSEVIER- ის წლის ღია 

წვდომის კვირეულის 

სერტიფიკატი ღია 

მეცნიერებაში შეტანილი 

წვლილისათვის 

14:45 

20 
 
 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი-

 

 მონოგრაფია: 

„კათოლიკობა და კათოლიკეები 

15:00 



(ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი) 
საქათველოში XIX-XXI 

საუკუნეებში“ 

 

 

შესვენება    

21 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი-

(საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ) 

ციტრუსის ნაყოფის ციკლური 

ეკონომიკის პრინციპების 

გამოყენებაზე და ანარჩენების 

ვალორიზაციაზე 

დაფუძნებული კომპლექსური 

ინოვაციური ტექნოლოგიების 

ოპტიმიზაცია( zoom-ი  

პლატფორმის საშუალებით) 

15:30 

22 საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ხელოვნების მკვლევართა 

საერთაშორისო კონფერენცია 
15:45 

23 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი-მედიცინის 

ფაკულტეტი 

სრულფასოვანი სწავლისა და 

სტუდენტური ცხოვრების 

შესაძლებლობა ევროპული 

ღირებულებების აკადემიურ 

გარემოში 

16:00 

24 კავკასიის უნივერსიტეტი ევროკავშირის 

სამართლებრივი სახე (LFEU) 
16:15 

25 ბათუმის შოთ რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო 

ბერძენიშვილის ინსტიტუტი 

რა იგებს არჩევნებს?! 16:30 

26 შოთა რუსთაველის სახელობის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი -კომპარატივისტული 

ლიტერატურის ქართული 

შედარებითი 

ლიტერატურის მსოფლიო 

კონგრესი 

16:45 



27  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების 

ფიზიკის ინსტიტუტი 

 

საერთაშორისო KM3NeT 

ექსპერიმენტის პირველი 

შედეგები 

17:00 

28  
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
 

მცენარეთა სეტყვისაგან 

დამცავი მოწყობილობა 
 

 
 
17:15 

29 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი-ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 17:30 

 


