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პლენარული სესია 

10 თებერვალი  თსუ I კორპუსი, სააქტო დარბაზის ფოიე 

10:30 -10:45   

სესიის გახსნა - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, 
ასოცირებული პროფესორი რამაზ ხომერიკი 

მისასალმებელი სიტყვა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე 

მისასალმებელი სიტყვა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე მიხეილ ჩხენკელი 

გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოება დეკანის პრიზით. 

 

სამეცნიერო სესია - სპიკერი  - ასოცირებული პროფესორი რამაზ ხომერიკი 

 

 

10:45 – 11:10 კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის 
სამეცნიერო  მოხსნება  -   „ტექსტების კლასიფიკაციის ამოცანა დიდი 
მონაცემების დამუშავების ჭრილში“ , პროფესორი მანანა ხაჩიძე       

 

 

11:10–11:35 მათემატიკის დეპარტამენტის სამეცნიერო მოხსენება - 
„მოდალური ეპისტემიკური ლუკასევიჩის ლოგიკა გამდიდრებული 
კონსტანტით და მისი გამოყენება იმუნურ სისტემაში“ ასოცირებული 
პროფესორი რევაზ გრიგოლია 

პლენარული სესია 
 

http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/612
http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/612
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      11:35-12:00 -  ჯგუფური ფოტო,   შესვენება (ყავა, ჩაი) 

 

 

12:00–12:25 ბიოლოგიის დეპარტამენტის სამეცნიერო მოხსენება  - 

„პროსტატის სიმსივნეების განვითარების ზოგიერთი უჯრედული და 
მოლეკულური მექანიზმები“ პროფესორი   ნანა კოტრიკაძე 

 

 
12:25 – 12:50 ქიმიის  დეპარტამენტის  სამეცნიერო მოხსენება  - 
„მეტალორგანული ქიმია და ჰომოგენური კატალიზი: მიღწევები და 
პერსპექტივები“ ასოცირებული პროფესორი ავთანდილ ქორიძე 

 

 

 

12:50 – 13:15 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის 
დეპარტამენტის სამეცნიერო მოხსენება -  „გრიგალური დენებით 
გამოწვეული გათბობა ქალის 3D მოდელში მკერდის სიმსივნით“ 
ასისტენტ  პროფესორი ლევან შოშიაშვილი 

 

13:15-13:00 -  შესვენება (ყავა, ჩაი) 

 
 
 

 

პლენარული სესია 
 

http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/650
http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/650
http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/732
http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/732
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13:00 – 13:25 ფიზიკის დეპარტამენტის სამეცნიერო მოხსენება  -  
„მაგნიტური სითხეების დამაგნიტების ინტერპოლაციური თეორია 
“ პროფესორი არჩილ უგულავა 

 

 

 

 

13:25 – 13:50 გეოგრაფიის დეპარტამენტის სამეცნიერო მოხსენება  -   
„საქართველო გლობალური დემოგრაფიული პროცესების კონტექსტ
ში", ასოცირებული პროფესორი გიორგი მელაძე 

 

 

 

   

13:50 – 14:15 გეოლოგიის  დეპარტამენტის სამეცნიერო მოხსენება  -    
„ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის გეოლოგია და ბუნებრივი    
საფრთხეები“, პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 

 

 

14:15 - კონფერენციის დახურვა 

 

პლენარული სესია 
 

http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/670

	13:50 – 14:15 გეოლოგიის  დეპარტამენტის სამეცნიერო მოხსენება  -    „ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის გეოლოგია და ბუნებრივი    საფრთხეები“, პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე

