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2016 წლის 24 ივნისს  

ატარებენ 

მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო  

სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას: 
 

თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები  

და მათი გადაჭრის გზები 
 

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: 

 

საქართველო, ქ. ბათუმი 6010, მახინჯაური, თამარ მეფის გამზირი № 38, ბათუმის ნავიგაციის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ჟურნალში „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“  

 

კონფერენციის  პროგრამით გათვალისწინებული  მიმართულებები: 

 

მოხსენებები შეიძლება ეძღვნებოდეს ეკონომიკის ნებისმიერ აქტუალურ პრობლემას, რომელთა 

გადაწყვეტა ხელს შეუწყობს ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საკითხებს. 

 

  კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური საქართველოს მოქალაქეებისათვის 

- 50 ლარი, უცხოელებისათვის - 25 ევრო. 

 

სარეგისტრაციო მოსაკრებელში შედის: სტატიის რეცენზირება, ჟურნალში „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ 

გამოქვეყნება, კონფერენციის პროგრამა, სერტიფიკატი.   

 

სტატიები გამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: nierbat@gmail.com 

სტატიების მიღების ბოლო ვადაა 20 ივნისი, 2016 წელი 

კონფერენციაში მონაწილეობის თანხის გადახდის ბოლო ვადაა 20 ივნისი, 2016 წელი  

 

საბანკო რეკვიზიტები - მონაწილეებს დაეგზავნებათ დამატებით 

საკონტაქტო პირი: 

ბადრი გეჩბაია (+995) 593 72 21 15 

ემაილი: nierbat@gmail.com 

 

 



სტატიის გაფორმების წესი: 

1. გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა:  7 გვერდი, ფორმატი - A4 

- შრიფტი: ქართული სტატიისათვის „Sylfaen”, ინგლისური და რუსული სტატიისათვის „Times 

New Roman’’, ზომა  - 11, ინტერვალი - 1,5 

- ზედა და ქვედა მინდორი - 2,5 სმ, მარცხენა მინდორი - 3 სმ, მარჯვენა მინდორი -1,5 სმ,   

   აბზაცი - 1,25 სმ, გრაფიკები, სქემები და ფოტო მასალა - MS Word 

2. ტექსტის სტრუქტურა: 

ზედა მარჯვენა კუთხეში 

- ავტორის/ავტორების სახელი, გვარი; 

- აკადემიური თანამდებობა, სამეცნიერო ხარისხი; 

- ქვეყანა, ქალაქი, სამუშაო ადგილი, ემაილი; 

- შუაში თემის სათაური; 

- გაფართოებული რეზიუმე ქართულ, ინგლისურ ენებზე; 

- საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

- ძირითადი ტექსტი; 

- გამოყენებული ლიტერატურა1. 
 

 

 

 

                                                 
1 ლიტერატურის სია უნდა შედგეს მხოლოდ ტექსტში მითითებული წყაროებისაგან - მათი დასახელების რიგითობის 

მიხედვით. ამა თუ იმ ავტორის ნაშრომიდან ციტირებისას, მას უნდა მიეთითოს წყარო შესაბამისი გვერდის აღნი-

შვნით შემდეგი სახით მაგ: [5. გვ., 41]. ლიტერატურის სიაში ყოველი წიგნის (ჟურნალის) ბიბლიოგრაფიული აღწერა 

უნდა შეესაბამებოდეს მის სატიტულო ფურცელს. არაინგლისურ ლიტერატურას თან უნდა ახლდეს მისი ზუსტი ინგ-

ლისური თარგმანი (კვადრატულ ფრჩხილებში ჩასმული). 

 


