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1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების გეოგრაფიული კვლევა; 

2. სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე მოსახლეობის მასტიგმატიზებელი 

გამოცდილებებისა და სოციალური იდენტობის კვლევა საქართველოში; 

3. სტუდენტური ექსპედიცია ტაო კლარჯეთში; 

4. ლინკოლნ-დუგლასის დებატების ჩემპიონატი; 

5. აზიური ფაროსანას გავრცელებისა და მავნებლობის ხარისხის კვლევა ინტეგრირებული 

მართვის მეთოდების გამოყენებით დასავლეთ საქართველოს ხილის ბაღის საექსპერიმენტო 

ბაღებში; 

6. ნორვეგიულ-ქართული სეზონური სკოლა: კლიმატური და ამინდის ექსტრემალური 

მოვლენები- კლიმატური ტელეკონექციის უკეთ შესწავლის სარგებელი; 

7. ეკო-ლაშქრობა კახისის ტბაზე; 

8. დიდმასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერაცია/გაძლიერება ვარსკლავთა 

ატმოსფეროებში; 

9. თოლლ მსგავსი რეცეპტორის ექსპრესიის და ქრომოსომული აბერაციების კორელაციის 

პროგნოსტიკური მნიშვნელობა ქრონიკული ლიმფოციტული ლეიკემიის (ქლლ) დროს; 

10. T უჯრედები და მისი ქვეტიპების როლის პროფილური კვლევა ფსორიაზის 

იმუნოპათოგენეზში; 

11. ფილტვის ტუბერკულიოზის პათოგენების და საპასუხო დამცველობითი რეაქციების კვლევა 

საქართველოში მცხოვრებ დაავადებულებსა და მათთან კონტაქტში მყოფ პირებში; 

12. ფრინველის გენმოდიფიცირებულ საკვებში ასდებული რეკომბინანტული დნმ-ის 

დეგრადაციის ხარისხის შესწავლა ბროილერის ჯიშის ქათმის; 

13. PMN ბაქტერიოგრაფის პრეპარატების უსაფრთხოების და ზოგიერთი 

ფარმაკოკინევიკური,ფარმაკოდინამიკური და იმუნოლოგიური მაჩვენებლის შესწავლა 

თაგვების მოდელზე; 

14. ქართული ტრადიციული წესით დაყენებული ქვევრის ღვინის ანტიოქსიდანტური აქტივობის 

შეფასება და გავლენა ლიმფოციტების უჯრედულ კულტურაზე; 

15. ქართული ხელოვნური ინტელექტი; 

16. სამეცნიერო კონფერენცია საერთაშორისო სისხლის სამართალში; 

17. საერთაშორისო სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (ლიტვა, ვილნიუსი); 

18. კონფერენცია საერთაშორისო ლტოლვილთა სამართალში; 

19. განათლებული ახალგაზრდები მულტიეროვნული თანამშრომლობისათვის; 

20. ინტელექტუალური საკუთრების სკოლა; 

21. თსუ-ს 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სალექციო კვირეული; 

22. სამეცნიერო კონფერენცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; 

23. ინტერლეიკინების რაოდენობრივი და ფუნქციური მახასიათებლები; 

 

 



24. პოლიტიკური გამოწვევები აღმოსავლეთ ევროპაში 

25. ინტერდისციპლინალური კვლევების ლაბორატორია თსუ-ს დოქტორანტებისათვის; 

26. CAFF პროექტი;  

27. ევროპელი მოგზაურები კავკასიაში (1830-1900); 

28. კუნძულ კვიპროსზე ქართული ექსპედიციის დაფინანსება; 

29. კლასიკური ფილოლოგიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა; 

30. ნიაზ დიასამიძე და ჯგუფი „33 ა“; 

31. ჯგუფ „Bedford Falls” კონცერტი; 

32. „Best Guide” გიდების კონკურსი; 

33. „Guffy Land”-ის კონცერტი; 

34. მხატვრობის კონკურსი; 

35. სამოქალაქო საბჭოს სხდომა; 

36. TSU Talks; 

37. ბიზნეს ინოცავია; 

38. ბრალდებულის ინტერვიურების თავისებურებანი; 

39. სამდღიანი ლაშქრობა ბუღდაშენის ტბაზე (ჯავახეთი); 

40. სამდღიანი ლაშქრობა გომის მთაზე; 

41. ეკოლოგიური პრობლემები თბილისში და მათი გადაჭრის გზები; 

42. ორდღიანი ლაშქრობა ვაშლოვანის ნაკრძალში; 

43. ორდღიანი ლაშქრობა ლაგოდეხის ნაკრძალში; 

44. მაგიდის ჩონგბურთის ტურნირი; 

45. მათემატიკური ოლიმპიადა; 

46. მკლავჭიდის ტურნირი; 

47. ოლიმპიადა ლოგიკაში; 

48. სვანეთი სამდღიანი ლაშქრობა; 

49. სპექტაკლი პატარა უფლისწული; 

50. სპიკერი; 

51. სტუდენტები სტარტაპერებისათვის; 

52. ქცევის მართვა; 

53. ორდღიანი ლაშქრობა ყვარელში; 

54. წიგნების თარო; 

55. წოლჭიმის ტურნირი; 

56. სტუდენტური ექსკურსია ყველა ფაკულტეტისათვის. 

 


