
 მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017  

 

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 

’’სამართალი და კანონის უზენაესობა’’ 

29 სექტემბერი, 2017 წ. 

10.00 -18.00  

 

მონაწილეები: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის,  

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (ჯიპა), ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დავით ბატონიშვილის სამართლის 

ინსტიტუტისა და  საქართველოს უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 

სტუდენტები.  

სექციები: კერძო, საჯარო და სისხლის სამართლი 

სამუშაო ენა: ქართული 

პრეზენტაციისთვის დრო: 15 წუთი, დებატებისთვის – 5 წუთი 

მნიშვნელოვანი თარიღები: 

15 სექტემბერი, 18.00 2017 ანოტაციის წარმოდგენის ბოლო ვადა 

20 სექტემბერი, 18.00 2017 სამეცნიერო ნაშრომის  წარმოდგენის ბოლო ვადა 

29 სექტემბერი,  2017 კონფერენცია 

 

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა აიტვირთოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: 

tgherkenashvili@eeu.edu.ge  

საკონტაქტო პირი: 

თათია ღერკენაშვილი 

სამეცნიერო დეპარტამენტი 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

მობ: 598 10-57-29 

 

მოთხოვნები სამეცნიერო ნაშრომის გასაფორმებლად 

 

თავფურცელი – უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: თემის სახელწოდება, 

მონაწილის სახელი, გვარი, სასწავლო დაწესებულების დასახელება და სწავლების 

საფეხური (მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი 

აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა) შრიფტი – Sylfaen, #14. 

სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა  –  არ უნდა აღემატებოდეს 5 გვერდს (შრიფტი –Sylfaen,  

ტექსტის ფონტის ზომა –11, სტრიქონებს შორის მანძილი 1,5 და ველები: ზედა, ქვედა, 

მარცხენა ველები –1,2“ და მარჯვენა ველი – 1“.  
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 შესავალი – პრობლების არსი, თემის აქტუალურობა და ძირითადი ცნებების 

განმარტებანი; 

 ძირითადი ნაწილი – აისახება ჩატარებული კვლევა; საჭიროების შემთხვევაში 

დასაშვებია ქვეთავების გამოყოფა; 

 დასკვნა – სადაც ლაკონურად იქნება წარმოდგენილი მიღებული შედეგები და 

წინადადებები; 

 გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა - ჩამონათვალში მხოლოდ ის წყარო უნდა 

მიეთითოს რომელიც კვლევის დროს ან შრომის მომზადებისას იყო 

გამოყენებული; (ჩამონათვალი უნდა მიეთითოს ანბანის მიხედვით, 

გამოყენებული ლიტერატურა – ცენტრში – Bold #12, სტრიქონებს შორის 

ინტერვალი – 1,5; თითოეული წყაროს მეორე სტრიქონი უნდა შეიწიოს 5–7 

პოზიციით); 

 ანოტაცია – მიზანი, სტრუქტურა/მეთოდოლოგია/მიდგომა, დასკვნები, კველვის 

შეზღუდვები (ხარვეზები)/გავლენა, სიახლე/ღირებულება. აბსტრაქტი უნდა 

შესრულდეს ქართულ ენაზე და მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ გვერდს, 

შრიფტი - Sylfaen #11; სტრიქონებს შორის მანძილი 1,5; სათაური – #12 – Bold, 

ცენტრში; ავტორის სახელი და გვარი, სასწავლო დაწესებულების დასახელება და 

სწავლების საფეხური – #12 – italics, centered; ველები: ზედა, ქვედა, მარცხენა 

ველები –1,2“ და მარჯვენა ველი – 1“.  

 

 

 

 

 


