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მათემატიკის დეპარტამენტი 

  
ღონისძიების ჩატარების ადგილი:  თსუ XI კორპუსი, აუდიტორია105 

 

22 იანვარი 

 

10:00 კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ო.ფურთუხია 

სხდომის თავმჯდომარე:  ე. ნადარაია 

10.05 თ. ახობაძე 

10.25 უ. გოგინავა 

10.45 ლ. გოგოლაძე 

11.05 ა. დანელია 

11.25 ლ. ეფრემიძე 

11.45 შ. ზვიადაძე 

12.05 თ. კოპალიანი 

12.25 რ. მესხია 

12:45 გ. ნადიბაიძე 

13:05 ვ. ცაგარეიშვილი 

13:25 გ. ჭელიძე 

 

შესვენება13:45-14:35 

 

სხდომის თავმჯდომარე:  უ. გოგინავა 

14:35 პ. ბაბილუა 

14:55 ბ. დოჭვირი 

15:15 ე. ნადარაია 

15:35 გ. სოხაძე 

15:55 ო. ღლონტი 

16:15 ო. ფურთუხია 

16:35 ზ. ხეჩინაშვილი 

16:55 მ. ამაღლობელი 

17:15 მ. ბაკურაძე 

17:35 თ. ვეფხვაძე 

17:55 ვ. ლომაძე 

 

23 იანვარი 

სხდომის თავმჯდომარე:  რ. ომანაძე 

10.05 რ. სურმანიძე 

10.25 ქ. შავგულიძე 

10.45 დ. გორდეზიანი 

11.05 თ. ვაშაყმაძე 

11.25 რ. ბოჭორიშვილი 

11.45 თ. დავითაშვილი 

12.05 ა. პაპუკაშვილი 

12.25 ჯ. როგავა 

12.45 გ. ავალიშვილი 

13.05 ჯ. ფერაძე 

13.25 რ. გრიგოლია 
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შესვენება 13.45-14.30 

 

სხდომის თავმჯდომარე: თ. ვეფხვაძე 

14.30 ტ. კისილიოვა 

14.50 ვ. ოდიშარია 

15.10 ნ. ოდიშელიძე 

15.30 რ. ომანაძე 

15.50 ა. ყიფიანი 

16.10 გ. გიორგაძე 

16.30 თ. თადუმაძე 

16.50 ი. თავხელიძე 

17.10 რ. კოპლატაძე 

17.30 ო. ჯოხაძე 

17.50 გ. ჯაიანი 

18.10 ნ. ჩინჩალაძე 

 

23 იანვარი 

სტატისტიკური კვლევების ინსტიტუტი 

 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თსუ XI კორპუსი, აუდიტორია 108 

 

სხდომის თავმჯდომარეები:  გ. სოხაძე,  ო.ფურთუხია 

10.05  ნ. ლაზრიევა  

10.25  ქ. მანჯგალაძე  

10.45  მ. ფაცაცია   

11.05  გ. ფანცულაია  

11.25  მ. მანია  

11.45  ზ. ჭელიძე  

12.05  მ. შაშიაშვილი  

12.25  ლ. ჯამბურია  

12.45  გ. ლომინაშვილი  

13.05  ა. ტყეშელაშვილი  

13.25  ზ. ზერაკიძე  

13.45  ვ. ჯაოშვილი  

 

 

24 იანვარი 

სხდომის თავმჯდომარე:  გ.ჯაიანი 

10.05  ვ. კვარაცხელია 

10.25  თ. დავითაშვილი,  გ. გელაძე, მ. შარიქაძე 

10.45  ხ. რუხაია, ლ. ტიბუა 

11.05  ნ. ჩინჩალაძე, ბ.გულუა 

11.25  ფ. ალშიბაია 

11.45  დ. არაბიძე 

12.05  ნ. გაჩეჩილაძე 

12.25  ი. გიულვერი 

12.45  ნ. დანელია 
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13.05  ნ. დიხამინჯია 

13.25  შ. ზვიადაძე 

 

შესვენება 13.45-14.30 

 

სხდომის თავმჯდომარე:  თ.თადუმაძე 

14.30 ა. თავხელიძე 

14.50 მ. იორდანაშვილი 

15.10 ბ. მაისტრენკო 

15.30 ნ. სამაშვილი 

15.50 ა. სბორშიკოვი 

16.10 გ. ფრუიძე 

16.30 ა. ქინქლაძე 

16.50 კ. შაშიაშვილი 

17.10 რ. ჩიკაშუა 

17.30 ბ. ჩიქვინიძე 

17.50 ო. ჩიტაია 

18.10 შ. ზვიადაძე 

18.30 გ. მანელიძე 
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კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი 

 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი – თსუ 11 კორპ., აუდ. 421 

 

 22 იანვარი  

10:00 კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ს. გამყრელიძე 

 

სხდომის თავმჯდომარე: ა.გამყრელიძე 

10.05  გ. სირბილაძე 

10.25  ზ. ქოჩლაძე 

10.45  ტ. ხვედელიძე 

11.05  გ. ბესიაშვილი 

11.25  ფ. დვალიშვილი 

11.45  თ. მანჯაფარაშვილი 

12.05  რ. მეგრელიშვილი 

 

შესვენება 12.25–13.20 

 

სხდომის თავმჯდომარე:  გ.სირბილაძე 

13.20  კ. გელაშვილი, მ. ხაჩიძე 

13.50  ნ. არჩვაძე 

14.10  ი. ხუციშვილი 

14.30  ბ. მიდოდაშვილი 

14.50  ლ. ლორთქიფანიძე 

 

23 იანვარი 

სხდომის თავმჯდომარე: რ.მეგრელიშვილი 

10.05  ა. გამყრელიძე 

10.25  ბ. ღვაბერიძე 

10.45  რ. ქურდიანი 

11.05  მ. იორდანიშვილი 

11.25  გ. კაშმაძე 

11.45  ლ. ალხაზიშვილი 

 

შესვენება 12.05–13.00 

 

სხდომის თავმჯდომარე: კ.გელაშვილი 

13.00  ჯ. გაგლოშვილი 

13.20  ლ. მირცხულავა 

13.40  მ. ცინცაძე 

14.00  ზ. მოდებაძე 

14.20  პ. ქარჩავა 

14.40  მ. ოდილაძე 

15.00  ი. ასლანიშვილი 

15.20  ს. ტოროსიანი 
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24 იანვარი 

სხდომის თავმჯდომარე:  გ.სირბილაძე 

დოქტორანტების მოხსენებები 

 

10.05  ბ. მაცაბერიძე 

10.25  მ. კაპანაძე 

10.45  ო. ბადაგაძე 

11.05  მ. არჩუაძე 

11.25  მ. ფანდოევა 

11.45  ი. გორდაძე 

12.05  ლ. კასრაძე 

12.25  გ. საღინაძე 

12.45  გ. სერგია 

13.05  ა. დემუროვი 

 

შესვენება 13.25–14.00 

 

სხდომის თავმჯდომარე:  ა. გამყრელიძე 

14.00  ა. ლომაძე 

14.20  ვ. აფხაზავა 

14.40  ქ. გოგოლაძე 

15.00  გ. ელოიანი 

15.20  ა. შახბატიანი 

15.40  დ.  კოტიშაძე 

16.00  მ. ჯინჯიხაძე 

16.20  ლ. სვანიძე 

16.40  ნ. ანანიაშვილი 

17.00  რ. ლიპარტელიანი 
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ფიზიკის დეპარტამენტი 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მე–2 კორპუსი, ფდა 

 
22 იანვარი 

10:00  კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ა.უგულავა 

 

სხდომის თავმჯდომარე - პროფ. თ. კერესელიძე 

10:05  მ. ელიაშვილი  

10:25  მ. გოგბერეშვილი  

10:45  გ. ციციშვილი 

11:05 თ.ნადარეიშვილი 

11:25 მ. ტაბიძე, ა.კაჭარავა, ნ.ლომიძე, გ.მაჭარაშვილი, მ.ნიორაძე, დ.ჭილაძე, დ.მჭედლიშვილი. 

11:45 ი. თევზაძე, ი. ტრეკოვი, ლ.აბესალაშვილი, ლ.ახობაძე, ვ. გარსევანიშვილი, თ. ჯალაღანია 

 

შესვენება(12:05-12:15)  

 

სხდომის თავმჯდომარე - მ. ელიაშვილი 

11:55  თ. კერესელიძე  

12:15 მ. გოჩიტაშვილი  

12:35  ნ. გუბაძე 

 

სხდომის თავმჯდომარე - ა. უგულავა 

 

13:15  ა. შენგელაია 

13:35 თ. ჭელიძე 

13:55  ა. ბიბილაშვილი 

 

 

შესვენება 13:35–14:40 

 

სხდომის თავმჯდომარე - ა. შენგელაია 

14:40  თ. ქამუშაძე 

15:00  ო. დავარაშვილი 

15:20  მ. შარვაშიძე 

15:40 ვ. შველიძე 

16:00 ნ. კეკელიძე, ბ. კვირკველია, დ. კეკელიძე, დ.  სუმბაძე, ე.  ხუციშვილი, ა. ვეფხვაძე, ზ. 

კვინიკაძე, ზ. ტყეშელაშვილი 

 

შესვენება 16:20–16:35 

 

16:35 ე. თულაშვილი, თ. ჯახუტაშვილი, მ. ჩხაიძე, ლ. მწარიაშვილი, ი. ამბოკაძე, ნ. 

ხიხაძე,ზ.ბერიშვილი 

16:55 მ. ელიზბარაშვილი, გ. ცოტაძე, დ. კეკელიძე, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, ნ.ბეკოშვილი, თ. 

ცინცაძე, ზ. დავითაია 

17:15 ლ. ახალბედაშვილი, მ. ალაპიშვილი, ი. დავითულიანი, ც. სარიშვილი, ნ.მაჭარაძე, 

ზ.ჩუბინიშვილი 

17:35 ზ. ჭახნაკია,  ნ. ხუჭუა, რ. მელქაძე, გ. დიდებაშვილი, ზ. ჯიბუტი, ნ. დოლიძე 
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23 იანვარი 

 

სხდომის თავმჯდომარე - ნ. ცინცაძე 

10:05 ა. უგულავა  

10:25  ს. ჩხაიძე  

10:45  ზ. ტოკლიკიშვილი  

11:05  ნ. შათაშვილი  

11:25  ა. თევზაძე  

 

 

შესვენება (11:45–11:55) 

 

სხდომის თავმჯდომარე - ნ. შათაშვილი 

11:55  ნ. ცინცაძე  

12:15  გ. მამაცაშვილი  

12:35  ო. ხარშილაძე 

12:55  რ. ზარიძე 

 

შესვენება 13:15–14:15   

 

14:15  მ. პრიშვინი, ლ. ბიბილაშვილი, ვ. ჯელაძე 

14:35 ვ. ტაბატაძე, რ. ზარიძე 

14:55 დ. კაკულია, ა. ლომია, გ. ღვედაშვილი 

15:15  დ. ქარქაშაძე 

 

შესვენება 15:35 – 15:50  

 

15:50  თ. მძინარაშვილი, ნ. შენგელია, მ. ხვედელიძე, თ.ფარცხალაძე 

16:10 ე. ჩიკვაიძე 

16:30 დ. ხოშტარია, თ. დოლიძე, მ. შუშანიანი, მ. მახარაძე, ტ. ტრეტიაკოვა, თ. ფარცხალაძე, ნ. 

შენგელია 

17:35 დ. სვინტრაძე 

 

24 იანვარი 

სხდომის თავმჯდომარე -მ. ელიაშვილი 

დოქტორანტების მოხსენებები 

10:05  გ. მჭედლიშვილი  

10:25  რ. აბრამიშვილი  

10:45 ე. უჩავა 

11:05  ნ. ფირცხალავა 

11:25  ტ. ტრეტიაკოვა 

11:45 ვ. ჯელაძე  

 

შესვენება 12:05 –12:15    

 

12:15 ნ. ფონჯავიძე 
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12:35  ზ. ყუშიტაშვილი 

12:55  რ. ქუთელია 

13:15  ლ. ბიბილაშვილი 

13:35 ი. პეტოევი 

13:55 ი. პაპუკაშვილი 
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ქიმიის დეპარტამენტი 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი:  მე-2 კორპუსი, აუდ 171 

 

22 იანვარი 

09:00 კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შ. სამსონია 

 

სხდომის თავმჯდომარეები: ბ. ჭანკვეტაძე, მ. რუხაძე  

09:05 ხ. ბარბაქაძე ,ნ. ლეკიშვილი  

09:25 თ.ლობჟანიძე 

09:45 მ. გვერდწითელი 

10:05 მ.რუსია  ქ. გიორგაძე   

10:25 ა. ქორიძე, რ. ჭედია, ც. კაკულია,მ. ბეროშვილი,  ა. მაჭარაშვილი,თ. დუდაური,ნ. 

ნონიკაშვილი, ვ. აჩელაშვილი, ქ. სარაჯიშვილი, ი. ჯინიყაშვილი,ა. ვარადაშვილი,ლ. 

მცხვეთაძე, ო. ლეკაშვილი, თ. ქორქია, ი. მჭედლიშვილი. 

10:45 ი. ჩიკვაიძე, შ. სამსონია , დ. ყაჯრიშვილი, ნ. ჩიკვაიძე ნ. ნარიმანიძე, ლ. კვირიკაძე,      

ა.კალატოზიშვილი, შ. ობოლაძე.  

12:05 მ. ტრაპაიძე, შ. სამსონია  ნ. ესაკია, ე. კაცაძე,ნ.ნიკოლეიშვილი. 

12:25 რ. კუბლაშვილი, დ. წაქაძე   

12:45 დ. ზურაბიშვილი, შ. სამსონია მ. ლომიძე, თ. ბუკია.  

13:05 ო. მუკბანიანი,ჯ. ანელი,ი.ესართია, ე.მარქარაშვილი,თ. თათრიშვილი  

13:25 ჯ. ანელიო, მუკბანიანი, ე. მარქარაშვილი, თ. თათრიშვილი 

  

 

შესვენება 13:45-14:40 

 

სხდომის თავმჯდომარე: შ.ჩიკვაიძე, ნ.ლეკიშვილი  

14:40 მ. ქარჩხაძე,ბ. ჭანკვეტაძე,ნ. თაყაიშვილი,ლ. ჭანკვეტაძე,ა. მსხილაძე  ა. დადიანიძე  გ. 

ჯიბუტი, 

15:00 რ. გახოკიძე,ნ. სიდამონიძე,რ. ვარდიაშვილი,  მ. ნუცუბიძე,  მ. თათარაშვილი  

15:20 მ. კერესელიძე 

15:40 მ. რუხაძე, გ. ბეზარაშვილი;მ. კურტანიძე, მ. გვარამია, თ. ბუთხუზი. 

16:00 ბ. ჭანკვეტაძე, ლ. ჭანკვეტაძე,ნ. თაყაიშვილი,ა.მსხილაძე, მ. ქარჩხაძე,   

ი.მათარაშვილი,ხ.გოგალაძე,ა.ღიბრაძე, მ. დემეტრაშვილი, ა. დადიანიძე,  გ. ჯიბუტი, ლ. 

მოსიაშვილი 

16:20 გ. ბეზარაშვილი 

16:40 ნ. თაყაიშვილი, ბ. ჭანკვეტაძე ლ. ჭანკვეტაძე ა. მსხილაძე მ. ქარჩხაძე გ. ჯიბუტი  
17:00 ნ. ლაბარტყავა 

17:20 ხ. კახიანი 

 

 

 

23 იანვარი 

 

სხდომის თავმჯდომარეები: რ. გახოკიძე,  ი. ჩიკვაიძე  

დოქტორანტების მოხსენებები 
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10:20 - ე. ცხაკაია 

10:40  რ. ხოსიტაშვილი 

11:00  გ. ჯიბუტი, 

11:20  მ. სოსელია 

11:40  თ. ბუკია 

12:00  ნ. ჯალაღონია 

12:20 ი. ხაჩატრიანი 

12:40 მ. გვარამია 

13:00 მ. კურტანიძე 

 

შესვენება 13:20–14:20  

 

სხდომის  თავმჯდომარეები: ო. მუკბანიანი გ. ბეზარაშვილი  

14:20 ბუთხუზი 

15:00 თ. მახარაძე 

15:20 ხ. გოგალაძე 

15:40 ა. ღიბრაძე 

16:00 ა.დადიანიძე 

16:20 დემეტრაშვილი 
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ბიოლოგიის დეპარტამენტი 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თსუ-ს  XI  კორპუსში,  აუდიტორია 103  

  

22 იანვარი 

10:55  კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დ. ძიძიგური 

 
11:00  დ. ძიძიგური 
11:20  პ. ჭელიძე 

11:40  ე. ბაკურაძე  

12:00 ი. მოდებაძე 

12:20  ნ. გიორგობიანი  

12:40  მ. გედევანიშვილი  

13:00 გ. სანაძე 

 

შესვენება 13:20 – 14:20    

 

14:20  ა. გეგეჭკორი   

14:40  ზ. კერესელიძე  

15:00 შ. შეთეკაური  

15:20  ნ. ბარნაველი   

15:40  ნ. კოშორიძე  

16:00  ე. დავითაშვილი  

16:20  მ. ჩიჩუა  

16:40 ქ. მენაბდე 

17:00  მ. გაიდამაშვილი 

17:20  ნ. ინასარიძე   

23 იანვარი  

სხდომის თავმჯდომარეები: თ. ლეჟავა, ნ. კოტრიკაძე           

11:00  ნ. ფორაქიშვილი  

11:20  ნ. გაჩეჩილაძე  

11:40  ნ. მიცკევიჩი  

12:00  ნ. კულიკოვა  

12:20  ნ. დორეული 

12:40  ს. ცაგარელი 

13:00  მ. ალანია 

13:20  ზ. ქუჩუკაშვილი 

13:40  ბ. ცხარტიშვილი 

14:00  ნ. არჩვაძე   

 

შესვენება 14:20– 15:00  

 

15:00  თ. ლეჟავა   

15:20  თ. ჯოხაძე   

15:40  მ. როგავა  

16:00   ჯ. მონასელიძე  

16:20  ნ. ბარათაშვილი  

16:40  ნ. კოტრიკაძე  

17:00  მ. გორდეზიანი  

17:20  ნ. მიცკევიჩი, მ. ოსეფაშვილი  
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17:40  დ. ძიძიგური 

 

 

 

24 იანვარი 

დოქტორანტების მოხსენებები 

11:00  ლ. რამიშვილი   

11:20  თ. ცერცვაძე       

11:40  ა. ცხვედიანი         

12:00  თ.ელბაქიძე      

12:20  ხ. მაკალათია     

12:40  თ. დვალიძე     

13:00  მ. გაიოზიშვილი   

13:20  გ. ვაშალომიძე  

13:40  ც. კაპანაძე 

14:00  ნ. გოგილაშვილი 

 

შესვენება   14:20–15:20    

 

სხდომის თავმჯდომარე:  ნ. კოშორიძე 

15:20  ზ. ბერუაშვილი       

15:40  გ. მოსიძე  

16:00  ა. კიპაროიძე   

16:20  ნ. ბარნაველი  

16:40  ე. პოპიაშვილი      

17:00 გ. ბურჯანაძე      

17:20  ნ. დაჩანიძე    

17:40  ს. ძნელაძე   

18:00  რ. სუხიაშვილი 

18:20  მ. ზაკალაშვილი 

18:40  ე. ბოჭორიშვილი  
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გეოგრაფიის დეპარტამენტი 

ღონისძიების ჩატარების  ადგილი, თსუ I კორპ, აუდ. # 214 

 

22 იანვარი 

10:55  კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დ. კერესელიძე 

 
სხდომის თავმჯდომარე -  დ. კერესელიძე 

11:00 – ზ.სეფერთელაძე    

11:20 – ე.დავითაია  

11:40 – თ.ალექსიძე  

12:00 – ლ.მაჭავარიანი 

12:20 – ბ.კალანდაძე 

12:40 – დ.ნიკოლაიშვილი 

13:00 – გ.მელაძე  
 

შესვენება (13:20–14:30) 
 

სხდომის თავმჯდომარე - დ. ნიკოლაიშვილი   

14:30 – დ.კერესელიძე 

14:50 – კ.ბილაშვილი 

15:10 – ვ.ტრაპაიძე 

15:30 – ლ.ლაღიძე 

15:50 – გ.დვალაშვილი 

16:10 – ც.დონაძე 

16:30 – თ.გორდეზიანი 

23 იანვარი 
სხდომის თავმჯდომარე - ზ. სეფერთელაძე 

11:00 – მ.რატიანი 

11:20 – ნ.წივწივაძე  

11:40 – მ.ალავერდაშვილი  

12:00 – რ.მაღლაკელიძე  

12:20 – გ.მეტრეველი  

12:40 – გ.სოფაძე 

13:00 – მ. მელაძე 
 

შესვენება 13:20–14:20 
 

სხდომის თავმჯდომარე - ლ. მაჭავარიანი 

14:20 – გ.ვაშაკიძე  

14:40 – რ.მაისურაძე 

15:00 – ზ.ლაოშვილი 

15:20 – დ.სვანაძე 

15:40 – თ.ნანობაშვი 

16:00 – მ.შარაშენიძე 

 

24 იანვარი   
სხდომის თავმჯდომარეები - ვ. ტრაპაიძე, გ. მელაძე 

11:00 – გ.გაფრინდაშვილი   

11:20 – ნ.ლომიძე    

11:40 – თ.ხარძიანი  

12:00 – ნ.ბერუჩაშვილი  
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12:20 – ნ.თხელიძე  

12:40 – ა.ქავთარაძე 

13:00 – ლ.ტიელიძე  

13:20 – მ.ვახტანგიშვილი  

13:40 – მ.ცხვარაძე  

14:00 – მ.კოჭლამაზაშვილი  

14:20 – გ.მაღლაკელიძე  

14:40 – მ.ციცაგი 
  

შესვენება 15:00–15:30 
 

სხდომის თავმჯდომარეები - ბ. კალანდაძე, ნ. წივწივაძე 

15:30 – ნ.თხილავა  

15:50 – ნ.სულხანიშვილი  

16:10 – ნ.ბურდული  

16:30 – ნ.მითაიშვილი  

16:50 – ე.ნიკოლაიშვილი 

17:10 – ნ.ტოკლიკიშვილი 

17:30 – ნ.გოხელაშვილი 

17:50 – გ.ბრეგვაძე 

18:10 – ლ.ასანიძე 

18:30 – ი.ქოიავა 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი:თსუ, XI კორპუსი, აუდიტორია 428 

 

23 იანვარი  

10:55  კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბ. თუთბერიძე 

 

სხდომის თავმჯდომარე: ბ.თუთბერიძე 

11:00  ბ. თუთბერიძე,  მ. ახალკაციშვილი 

11:20  კ. აქიმიძე  

11:40  გ. ქუთელია  

12:00  ზ. ლებანიძე  

12:20  კ. ქოიავა 

12:40  გ.ღონღაძე  

 

 

შესვენება 13:00-14:00 

სხდომის თავმჯდომარე: კ. აქიმიძე 

 

14:00  ვ. ალფაიძე 

14:20  ნ. ლურსმანაშვილი  

14:40  

15:00 

ო. დუდაური 

ა. მაღალაშვილი 

15:20  რ. მიგინეიშვილი  

15:40  ე. საყვარელიძე 

24 იანვარი  

დოქტორანტთა მოხსენებები: 

11:00 ს. ნადარეიშვილი  

11:20 ნ. ფოფხაძე  

11:40 ქ. თედლიაშვილი  

12:00 ქ. ვარდანაშვილი  

12:20  ვ. მახათაძე  

12:40 ზ. მაჩაიძე  

13:00 ა. გვენცაძე  

13:20 ნ. კაპანაძე  
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ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი –ფიზიკის ინსტიტუტი, აუდ. 603.  

 

23 იანვარი 

10:00 კონფერენციის გახსნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რ. ჯობავა 

 

სხდომის თავჯდომარე: რ. ჯობავა 

10:05  რ. ჯობავა  

10:25  გ. ღვედაშვილი  

10:45  ლ. გეონჯიანი  

11:05  ლ. შოშიაშვილი  

11:25  პ. წერეთელი  

11:45  ე. იავოლოვსკაია  

12:05  ბ. ხვიტია, ზ. კუჭაძე  

 

24 იანვარი 

 

 

სხდომის თავჯდომარე: პროფ. რ. ჯობავა 

დოქტორანტების მოხსენებები 

10:05   ა. გეონჯიანი  

10:25   ი. ბაძაღუა  

10:45   გ. გაბრიაძე  

11:05   ი. ოგანეზოვა  

11:25   თ. პაატაშვილი  

11:45   გ. აროშიძე  

12:05   ი. შამათავა  

12:45   კ. ლომია  

13:05   ა. კოჭლაშვილი  

 


