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სექცია 

 

სამშაბათი   7 თებერვალი   თსუ მეორე კორპუსი ოთახი #344 

10.00  - 11.00  რეგისტრაცია 

11.00 – 11.10  სექციის გახსნა და მისალმება - (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ) 

სხდომის თავმჯდომარე : ასოცირ. პროფესორი დავით კაკულია 
სხდომის  მდივანი: ასისტ. პროფესორი ცისანა გავაშელი 

11.10– 11.25  – „“CO” ფორმის მავთულოვანი ანტენა „ -ასოცირ. პროფესორი დავით კაკულია 

11.25 – 11.40  – „გრიგალური დენებით გამოწვეული გათბობა ქალის 3D მოდელში მკერდის 
სიმსივნით“ - ასისტ. პროფესორი ლევან შოშიაშვილი 

11.40 – 11.55  – „კუმულაციური ბმრ სტიმულირებული ექოს მოვლენა მაგნიტურ მასალებში“  - ასისტ. 
პროფესორი  ცისანა გავაშელი 

 11.55 -12.10  - „საინჟინრო კვლევითი ამოცანები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის სასწავლო პროგრამის 
პრაქტიკული ელექტრონიკის მოდულში“   - ასისტ. პროფესორი ლევ  გეონჯიანი 

12.10 -12.25 - „ელექტრომობილის მაღალი ძაბვის ძალოვანი სისტემის ლაბორატორიული დანადგარი 
და მოდელირება.“ - ბადრი ხვიტია 

12.25 -13.00  - შესვენება 
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სექციის  მუშაობა ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის 13.00 – 14.30 

სხდომის თავმჯდომარე : პროფესორი გიორგი ღვედაშვილი 
სხდომის  მდივანი :  ასისტ. პროფესორი ცისანა გავაშელი 

სექციის მონაწილეთა საერთო სურათის გადაღება - 13.00 სთ 

13.00 – 13.15  „ ადამიანის ორგანიზმში აღძრული დაბალსიხშირული ელექტრომაგნიტური ველის 
ამოხსნა მოცულობითი ინტეგრალური განტოლებების გამოყენებით” - დოქტორანტი  გიგა გაბრიაძე 
(ხელმძღვანელი რომან ჯობავა) 

13.15-13.30  „მზის ფოტოელექტრული სისტემების იმპლემენტაციის საინფორმაციო-საექსპერტო 
მონაცემთა ბაზა’“  - ბაკალავრიატის სტუდენტი ანა გუნიავა (ხელმძღვანელი სოფიო ბურჯანაძე) 

13.30 – 13.45 „ჩაკიდული მინი ჰესი საქართველოს ენერგოსისტემაში: ტექნიკური დასაბუთება“ -  
ბაკალავრიატის სტუდენტები ხმიადაშვილი ბესიკი, იორამიშვილი გიორგი (ხელმძღვანელი ლევ 
გეონჯიანი) 

13.45 – 14.00 „ექსტრემალურ პირობებში ოპერატორის რეაქციის დროის და ოპერაციის შესრულების 
სიზუსტის გამზომი ტრენაჟორის პროექტირება“ - ბაკალავრიატის სტუდენტი  პავლე წოწკოლაური 
(ხელმძღვანელი ლევ გეონჯიანი) 

14:00 – 14:30  - სტუდენტთა შემფასებელი კომისიების მუშაობა
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