
ქიმიის დეპარტამენტის სტუდენტთა XIV ვორქ-შოპი. 

 

კვირას,    19 ივნისს   11:00   საათზე    დისტანციურ რეჟიმში   ჩატარდება ქიმიის დეპარტამენტის 

სტუდენტთა  XIV   ვორქ-შოპი.  

 

  ჟიურის   თავმჯდომარე: საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პროფ. ბეჟან 

ჭანკვეტაძე 

წევრები:  პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე,   ასოც. პროფ. ნელი სიდამონიძე,   ასოც. პროფ. გიორგი 

ბეზარაშვილი, ასოც. პროფ.  მარინა ტრაპაიძე,  ასოცირებული პროფესორი  მაია რუსია,   

ასისტენტ-პროფ. მარინა ქარჩხაძე (მდივანი) 

 

  პროგრამა: 

1100 - ნათია ჭანტურია -  „საქართველოს ზოგიერთი სამკურნალო მცენარე“- ქიმიის     

დეპარტამენტის ბაკალავრიატის   VI    სემესტრის სტუდენტი. 

              ხელმძღვანელი - საქ.  მეცნ. ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პროფ. ბეჟან  

              ჭანკვეტაძე 

1115 -ანი რურუა - „რადიაქტიური იზოტოპების გამოყენება დაავადებათა      

დიაგნოსტიკაში“-ქიმიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის   IV  სემესტრის სტუდენტი. 

 ხელმძღვანელი - საქ.  მეცნ. ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პროფ. ბეჟან         

ჭანკვეტაძე 

1130   -  ვუსალა იუსუბოვა  - " ქიმიური პოტენციალი"-   ქიმიის დეპარტამენტის      

         ბაკალავრიატის  VI    სემესტრის სტუდენტი. 

            ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი მარინა რუხაძე 

  1145 - კესო არონია -„გალვანური ელემენტები“- სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

ქიმიის მიმართულების ბაკალავრიატის   III    კურსის სტუდენტი. 

 ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი   ანტონინა მსხილაძე  

                     

  1200  - საბა ჯორბენაძე  - ” ენანტიომერიზაციის და რაცემიზაციის კინეტიკა“   -       ქიმიის    

დეპარტამენტის  ბაკალავრიატის VI    სემესტრის სტუდენტი  

ხელმძღვანელები   -  ასოც.  პროფ. გიორგი ბეზარაშვილი, საქ.  მეცნ. ეროვნული  

აკადემიის აკადემიკოსი, პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე 



1215 -ჯუნა ღარიბაშვილი - "ელექტროკინეტიკური პოტენციალი" - ქიმიის დეპარტამენტის 

ბაკალავრიატის VI   სემესტრის სტუდენტი  

        ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი მარინა რუხაძე 

1230  -ნუცა ცეცხლაძე - „ქირალობა და მისი მნიშვნელობა“  - ქიმიის დეპარტამენტის  

ბაკალავრიატის  VI   სემესტრის სტუდენტი  

ხელმძღვანელი - საქ.  მეცნ. ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პროფ. ბეჟან 

ჭანკვეტაძე 

           1245 - დონი მიმინოშვილი - „ადსორბციული პროცესების ზოგადი მიმოხილვა“  - ქიმიის     

დეპარტამენტის ბაკალავრიატის VI   სემესტრის სტუდენტი  

ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი მარინა რუხაძე 

1300 -მარი გაბუნია –„ჰაერის შედგენილობა და მისი გავლენა ადამიანის  

ჯანმრთელობაზე“-  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ქიმიის 

მიმართულების    ბაკალავრიატის მე-3 კურსის სტუდენტი 

ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი   ანტონინა მსხილაძე 

             1315 - კახა დავითაშვილი -“ლიმონმჟავას ციკლი: მექანიზმური მიდგომა” -  თსუ სან 

დიეგოს პროგრამის მესამე კურსის ქიმიის მიმართულების სტუდენტი. 

ხელმძღვანელი - ქიმიის აკადემიური დოქტორი, მეცნიერთანამშრომელი  თინა 

ბუკია.  

   1330 - მარიამ კობახიძე –  „ნობელის პრემია და ლაურეატები ქიმიაში“-სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის მიმართულების მე–3 კურსის   სტუდენტი 

ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი   ანტონინა მსხილაძე 

             1345 - ვიტალი დევრისაშვილი - „“მულტიკომპონენტური რეაქციები ორგანულ 

                 სინთეზში“ - ქიმიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის VIII   სემესტრის სტუდენტი 

           ხელმძღვანელები   -   პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე, ქიმიის აკადემიური დოქტორი, 

            მეცნიერთანამშრომელი  თინა  ბუკია  

 


