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ფესტივალის საზეიმო გახსნის დღის აქტივობები
22 სექტემბერი, თსუ პირველი კორპუსის ეზო

აქტივობა ორგანიზაცია დრო
ფესტივალის საათები 11:00 – 19:00
ფესტივალის საზეიმო გახსნა: სიტყვით გამომსვლელები, თსუ კაპელა 12:00 – 13:00

ფესტივალზე წარმოდგენილი აქტივობები
არქეოლოგიური სიმულაციური გათხრები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00
საგამოფენო დემონსტრაცია სტუდენტური სამეცნიერო ექსპედიცია: TSU
ULF/VLF NET პირველი სადგურების ადგილების ელექტრომაგნიტური
მახასიათებლების კვლევა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

საგამოფენო დემონსტრაცია სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო
პროექტი „მდინარე ვერეს ჰიდროლოგიური მონიტორინჯის სისტემა“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

საგამოფენო დემონსტრაცია სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო
პროექტი „ფსიქოლოგიური ტესტირება - შეამოწმე შენი რეაქციის
დრო“. ერთობლივი პროექტი წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
ქართულ უნივერსიტეტთან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

საგამოფენო ექსპერიმენტი სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო
პროექტი „სპორტული ტრენაჟიორი - გახდი ჩემპიონი აღმოსავლურ
ორთაბრძოლებში“. ერთობლივი პროექტი წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტთან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

„არა ბარბარიზმებს“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 –19:00
საგამოფენო ექსპერიმენტი სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო
პროექტი „ხმაური თბილის ქალაქში“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 – 19:00

საგამოფენო ექსპერიმენტი სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო
პროექტი „ჭკვიანი საგნაბი“. ექსპონატი „ჭკვიანი სახლი“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 – 19:00

საგამოფენო ექსპერიმენტი სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო
პროექტი „ჭკვიანი საგნაბი“. ექსპონატი „სახლის მცენარეების
ავტომატური სარწყავი სისტემა“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 – 19:00

საგამოფენო ექსპერიმენტი სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო
პროექტი „ჭკვიანი საგნაბი“. ექსპონატი „მოლაპარაკე თერმომეტრი“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 – 19:00

საგამოფენო ექსპერიმენტი სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 – 19:00
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პროექტი „ჭკვიანი საგნები“. სკოლაში ინჟინერიის საწყისების
სწავლების მეთოდოლოგია. პროექტი ხორციელდება წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობაში.
საგამოფენო ექსპერიმენტი პროექტი პერსონალური
რადიოლოკატორი „ღამურის ალღო“: ხედვა და ორიენტირება
შეზღუდული ხედვის პირობებში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 – 19:00

სახალისო ბიოლოგიური ექსპერიმენტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 – 19:00
სახალისო ქიმიური ექსპერიმენტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 – 19:00
სახალისო გეოგრაფიული ვიქტორინები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 – 19:00
ხატვის გაკვეთილები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 – 19:00
სამეცნიერო შემეცნებითი ვიქტორინა, სახალისო შეჯიბრი
რობოტებთან, აზოტის შოუ, მასტერკლასი: რუბიკის კუბის აწყობა
გინესის რეკორდსმენთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მინერალოგიის გამოფენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
VR ტური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ხელოვნური ინტელექტის მქონე ბოტები, VISION AI ალგორითმის
მოდული, სასწავლო პროცესის ელექტრონული პლატფორმა.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტებისაგან შემდგარი გუნდი SYSTEM
CORP

11:00 – 19:00

ინტერაქტიული პროგრამა: როგორ იქმნებოდა ხელნაწერი წიგნი შუა
საუკუნეების საქართველოში? ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

11:00 - 19:00

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული
ორიგინალური სამკურნალო პრეპარატების გამოფენა.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

ახალი ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის გამოყენება პორტსმენთა
კუნთოვანი ქსოვილის ოქსიგენაციის მონიტორირებისათვის

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

სახალისო მეცნიერება - რობოტოტექნიკის აკადემიის მოსწავლეების
პროექტები და იდეები საქართველოს უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

სახელოვნებო სამეცნიერო კვლევების ამსახველი გამოცემები და
წიგნების გამოფენა, ზაზა ხალვაშის ფილმის ჩვენება, თეატრალური
პერფორმანსი, სემინარი - „კულტურული მემკვიდრეობა - ქართული
კინო 110 წლის“; საინტეგრაციო ინკლუზიური ცეკვის ვორქშოფი.

საქართველოს თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

სამედიცინო აღჭურვილობა-სიმულატორები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 11:00 – 19:00
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მინის ფასადიანი მაღლივი შენობების ფასადმწმენდი მოწყობილობის
ტექნიკური მოდელის დემონსტრირება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

ახალი ტიპის, ცვალებადი სიგრძის ავტომობილის მაკეტის
დემონსტრირება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

უნივერსიტეტის ახალი სამეცნიერო გამოცემების სტენდი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00
FabLab ATSU-ში შექმნილი პროექტების გამოფენა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო მიღწევების (ახლად
გამოცემული მონოგრაფიები, კრებულები) პრეზენტაცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შოუ
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი
საქართველო

11:00 - 19:00

ინოვაციური გამოგონებების წარდგენა
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი
საქართველო

11:00 - 19:00

სახალისო ექსპერიმენტები
ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრი

11:00 - 19:00

ინოვაციების გამოფენა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემია

11:00 - 19:00

ღვინისა და მევენახეობის საექსპოზიციო კუთხე, მეაბრეშუმეობა,
მემცენარეობა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემია

11:00 - 19:00

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმის გეოლოგია-პალეონტოლოგიისა
და არქეოლოგიის ფონდებში დაცული ორიგინალი მასალის
წარმოდგენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

11:00 - 19:00

არქეოლოგიური ნივთების (კერამიკული მასალა) აღდგენა -
კონსერვაცია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

11:00 - 19:00

მიკრობიოლოგიური სამყაროს გამოფენა ბაქტერიოფაგიის ინსტიტუტი 11:00 - 19:00
ოზონის სიმულაციები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00
საბავშვო უნივერსიტეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00

ხილისა და ღვინის ექსპერიმენტები
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

სტენდი 3D პრინტერით ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 11:00 - 19:00
ვორქშოპი: Little Bits ( ელექტრონული კონსტრუქტორი) ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 11:00 - 19:00
ვორქშოპი: Lego Robotics ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 11:00 - 19:00
ვორქშოპი: ციფრული ხატვა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 11:00 - 19:00
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2019-2020 წლების ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები და საჭრო
უნარების საინფორმაციო სტენდი აი თი აკადემია სტეპი

11:00 - 19:00

Line following racing რობოტების რბოლა აი თი აკადემია სტეპი 11:00 - 19:00
სტენდი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00

პროექტი „აკუსტიკური სტოუნჰენჯი“
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორია

11:00 - 19:00

საინფორმაციო სტენდი პატარა გამოფენით
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორია

11:00 - 19:00

მუსიკალური ნაწარმოებების ვიზუალიზაციის ინტერაქტიული პროექტი
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორია

11:00 - 19:00

ინოვაციური დანადგარებისა და ხელსაწყოების საპილოტე
ეგზამპლარების გამოფენა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

ვირტუალური ლაბორატორიები ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00
სივრცული ბეჭვდით დამზადებული საფრენი აპარატი ელექრო
ძალური დანადგარით; სივრცული ბეჭვდით დამზადებული მფრინავი
ფრთა, უპილოტი საფრენი აპარატების სიმულატორი; ფრენის
სიმულაციის საწაფი და სხვა. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

11:00 - 19:00

ინტერაქტიული ღონისძიებები საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 11:00 - 19:00
სხვადასხვა კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული გამოცემების:
წიგნების, ბროშურების გამოფენა, ფონდის მიერ დაფინანსებული
წარმატებული პროექტების პრეზენტაცია

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

11:00 - 19:00

ექსპოზიცია: აკადემიის წევრების, გამოჩენილი მეცნიერების
მონოგრაფიები, წიგნები, სტატიები, პატენტები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია

11:00 - 19:00

ინოვაციური აი ტი პროდუქტების გამოფენა და დემო იუ ჯი თი 11:00 - 19:00
ფიზიკის კანონების ამსახველი ექსპონატები, ქიმიური ცდები,
თავსატეხის აგების შეჯიბრი გამარჯვებულების გამოვლენით ექსპერიმენტორიუმი

11:00 - 19:00

თოჯინების ვორკშოპი თბილისის მუზეუმების გაერთიანება 11:00 - 19:00
ჟორჟ გავას საფრენი აპარატი ჟორჟ გავა 11:00 - 19:00

ლუგარის ლაბორატორიის და დაავადებათა კონტროლის კვლევების
სტენდი

დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი

11:00 - 19:00

ფესტივალის გახსნის დღის დასასრული 19:00
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აქტივობა განმახორციელებელი მდებარეობა დრო
23 სექტემბერი

გამოფენა ჰოლოკოსტის ბავშვები საქართველოს უნივერსიტეტი თსუ პირველი კორპუსის
გალერეა

11:00 – 18:00

გერმანული სიტყვაწარმოება და თარგმანი გერმანული ფილოლოგიის კათედრა
ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

10:00 – 14:00

დარგობრივი ენების ტექსტის სახეობები და
თარგმანი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

14:00 – 18:00

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00

ცერნის ლაბორატორიის ინტერაქტიული
გამოფენა

ცერნის ლაბორატორია თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი,
მე-2 სართული

11:00-18:00

24 სექტემბერი
გერმანული სიტყვაწარმოება და თარგმანი გერმანული ფილოლოგიის კათედრა

ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

10:00-12:00

დარგობრივი ენების ტექსტის სახეობები და
თარგმანი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

12:00-14:00

თსუ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის საერტაშორისო
სამენოვანი სამეცნიერო ჟურნალის
„კავკასიოლოგიური ძიებანის“ 10 ტომის
პრეზენტაცია

კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი თსუ პირველი კორპუსი #212-ე
აუდიტორია

11:00-13:00

არნოლდ ჩიქობავას შრომების 14
ტომეულისპრეზენტაცია

თსუ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი,
არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსი,
აუდიტორია # 212

14:00 -16.00

მერაბ ჩუხუა, ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური
ეტიმოლოგიური ძიებანი“, წიგნის პრეზენტაცია

თსუ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი თსუ პირველი კორპუსი ,
აუდიტორია # 212

17.00 -18.00
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ფილმების ჩვენება პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა კინო-ტელე რეჟისორი

თსუ პირველი კორპუსი, 212-ე
აუდიტორია

19.00 სთ

ჰოლოკოსტის ბავშვები საქართველოს უნივერსიტეტი თსუ პირველი კორპუსის
გალერეა

10:00 – 18:00

ალექსანდრე ჯანელიძის დაბადებიდან 130 წლის
იუბილე

ალ. ჯანელიძის სახელობის
გეოლოგიის ინსტიტუტი, თსუ ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის გეოლოგიის
დეპარტამენტი

თსუ პირველი კორპ. 115-ე
აუდიტ.

11:00 – 17:00

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00

თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
ელექტრონული პროდუქტების პრეზენტაცია.
DSpace- ელექტრონული რეპოზიტორიუმის
მართვის პროგრამა: მისი მნიშვნელობა
სამეცნიერო კომუნიკაციის განვითარებისათვის და
ახალი ვერსიის პრეზენტაცია“.კომპანია DuraSpace-
ის (აშშ) წარმომადგენელი Michele Mennielli

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა სამეცნიერო ბიბლიოთეკა,
დარბაზი 100

11:00-12:30 სთ

ფიზიკური ანთროპოლოგიისა და მომიჯნავე
დარგების კომპლექსური კვლევების შედეგები

ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი

ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი
თბილისი, უნივერსიტეტისქ. #2,
კორ. 11, (თსუ ბიბლიოთეკის
მიმდ.), საკონფერენციო ოთახი

12:00-17:25 სთ

ბიბლიოთეკის ელექტრონული სერვისების
პრეზენტაცია

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა. დარბაზი 100

13:30 – 16:00

ღია კარის დღე
სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. მულტიმედია ცენტრი: ი.
ჭავჭავაძის N8, თსუ VI კორპუსი,
მესამე სართული, აუდიტორია
303   2. გეოინფორმაციული
სისტემების ლაბორატორია –
ტურიზმის სკოლის შენობა, ვაჟა–
ფშაველას 44, აუდიტორია 212

11:00-13:00 სთ

14:00-16:00 სთ
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ალექსანდრე ჯანელიძის დაბადებიდან 130 წლის
იუბილე.

ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის
გეოლოგიის ინსტიტუტი და ამავე
უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის
გეოლოგიის დეპარტამენტი.

თსუ პირველი კორპუსი,
აუდიტორია #115

10:00 – 17:00

კონფერენცია ინოვაციები XXI საუკუნის ქართულ
ლიტერატურათმცოდნეობაში

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ქართული
ლიტერატურის ისტორიის ს/ს
ინსტიტუტი

თსუ მე-8 კორპუსი

ჭავჭავაძის 13, აუდ.220

14.00 -17.00

ცერნის ლაბორატორიის ინტერაქტიული
გამოფენა

ცერნის ლაბორატორია თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი,
მე-2 სართული

11:00-18:00 სთ

25 სექტემბერი
საჯარო ლექცია „თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის
ინსტიტუტი საერთაშორისო ასპარეზზე“

თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის
ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსი,
აუდიტორია #06

14:30 სთ.ფ

5 საჯარო ლექცია: საჯარო ლექციები სოციალურ
და პოლიტიკურ მეცნიერებათა აქტუალურ
საკითხებზე

სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ პირველი კორპუსი,
აუდიტორია 101

10:00-14:00 სთ

თსუ ფსიქოლაბის შემეცნებით–ექსპერიმენტული
ტური

ფსიქოლოგიისა და
განათლების მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
აუდიტორია #100

14:00- 17:00 სთ

გერმანული სიტყვაწარმოება და თარგმანი გერმანული ფილოლოგიის კათედრა
ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

10:00-14:00

დარგობრივი ენების ტექსტის სახეობები და
თარგმანი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

14:00-16:00



8

ჰოლოკოსტის ბავშვები საქართველოს უნივერსიტეტი თსუ პირველი კორპუსის
გალერეა

11:00 – 18:00

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00

სამეცნიერო თამაშები - ახალგაზრდა
გამომგონებლების გამოფენის გახსნა

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, მე-4 სართული

13:00 სთ

თორნიკე ქადეიშვილის პოპულარული ლექციები
მათემატიკაში

თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის
მათემატიკის ინსტიტუტი

თსუ სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
ოთახი #100

13:00 – 15:00

კონფერენცია ინოვაციები XXI საუკუნის ქართულ
ლიტერატურათმცოდნეობაში

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ქართული
ლიტერატურის ისტორიის ს/ს
ინსტიტუტი

თსუ მე-8 კორპუსი

ჭავჭავაძის 13, აუდ.220
14.00 -17.00

საჯარო ლექცია: BLOOMBERG-ის საერთაშორისო
კვლევითი ლაბორატორია თსუ-ში
საინფორმაციო სახის საჯარო ლექცია

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი

თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი,
#209 აუდიტორია

11:00 სთ

ფაბლაბი - საინფორმაციო გაცნობითი სახის
დათვალიერება

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი

თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი,
#321 აუდიტორია

12:00 სთ

XVII საერთაშორისო კონფერენცია/სემინარი
პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები
ელექტრომაგნიტურ და ბგერითი ტალღების
თეორიაში

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ I კორპუსის ოთახი #115 10:00-18:00

რუბიკის კუბის ჩემპიონატი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, მე4 სართული

14:00 სთ

კომიქსების ვორქშოპი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, 401დარბაზი

14:30 სთ

სამაგიდო თამაშები ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, მე4 სართული

15:30

ანიმაციის კლასის ვორქშოფი
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო

ბიბლიოთეკა, დარბაზი 402
15:30



9

აკადემიკოს თეიმურაზ ანდრონიკაშვილის
დაბადებიდან 90 წლის იუბილე

თსუ პეტრე მელიქიშვილის
სახელობის ფიზიკური და ორგანული
ქიმიის ინსტიტუტი

პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და
ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. №31
(ყოფილი ჯიქიას ქ. №5)

15:00-17:00 სთ

ცერნის ლაბორატორიის ინტერაქტიული
გამოფენა

ცერნის ლაბორატორია თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი,
მე-2 სართული

11:00-18:00 სთ

ტრანზისტორიდან პროცესორამდე ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, დარბაზი 401

16:00

ასტროფოტოგრაფია ვიზუალური ასტრონომია ასტრონომთა კლუბი ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, დარბაზი 100

19 :00

26 სექტემბერი
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ
ჩატარებული რამდენიმე უახლესი ემპირიული
კვლევის პრეზენტაცია

სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ პირველი კორპუსი, 307-ე
აუდიტორია

15:00-17:00 სთ

გერმანული სიტყვაწარმოება და თარგმანი გერმანული ფილოლოგიის კათედრა
ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

10:00-14:00

დარგობრივი ენების ტექსტის სახეობები და
თარგმანი

გერმანული ფილოლოგიის კათედრა
ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსის 02
აუდიტორია, დისტანციური
ცენტრის ლაბორატორია

14:00-16:00

XVII საერთაშორისო კონფერენცია/სემინარი
პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები
ელექტრომაგნიტურ და ბგერითი ტალღების
თეორიაში

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ I კორპუსის ოთახი #115 10:00-18:00 სთ

მეორე საერთაშორისო ქართველოლოგიური
კონგრესი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი და მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

10:00
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გერმანიის მეცნიერების დღე: იულიხის აქტივობები
და იუ-ლაბის ექსპერიმენტები.

იულიხის კვლევითი ცენტრი თსუ პირველი კორპუსი, აუდ. 107 10:30-19:30

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00

კონფერენცია: „სახელმწიფო სუვერენობის იდეა
და მე-20 საუკუნის მწერლობა“

თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა,
საგამოფენო დარბაზი

11:00 სთ

ღია კარის დღე: უკანასკნელი წლების
მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევები და
მიღწეული შედეგები.

რ. აგლაძის არაორგანიული ქიმიისა
და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

მინდელის 11, ,
ლაბორატორიული კორპუსი, II
სართული

12:00 – 16:00

სტუდენტური კონფერენცია: ბიზნეს ინოვაციები თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი

უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10
(მაღლივი) კორპუსი, 206-ე
აუდიტორია

15:00 სთ

იტალიის მეცნიერების დღე: Storytelling
ვოქშოპების სერია

იტალიის საელჩო ეროვნული მუზეუმი,
რუსთაველის გამზ.

10:00 – 19:00

ცერნის ლაბორატორიის ინტერაქტიული
გამოფენა

ცერნის ლაბორატორია თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი,
მე-2 სართული

11:00-18:00 სთ

27 სექტემბერი
საჯარო ლექცია:
საქართველო და წყლის რესურსები

ალექსანდრე თვალჭრელიძის
სახელობის მინერალური
ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი

მინდელის ქ.11 12:00-16:00 სთ

5 პრეზენტაცია დოქტორანტების კვლევებში სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ პირველი კორპუსი, 317-ე
აუდიტორია

10:00-14:00 სთ

სამაგისტრო კვლევები: საჯარო ლექციები
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
აქტუალურ საკითხებზე

სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ პირველი კორპუსი, 318-ე
აუდიტორია

14:00-17:00 სთ

მიხეილ ქურდიანის „იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერების საფუძვლები“ (თარგმანი რუსულ
ენაზე) - წიგნის პრეზენტაცია

თსუ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი ჭავჭავაძის 19
არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ-
მუზეუმი

12:00
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XVII საერთაშორისო კონფერენცია/სემინარი
პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები
ელექტრომაგნიტურ და ბგერითი ტალღების
თეორიაში

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ I კორპუსის ოთახი #115 10:00-18:00 სთ

მეორე საერთაშორისო ქართველოლოგიური
კონგრესი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი და მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

თსუ პირველი კორპუსი, 101-ე და
107- ე აუდიტორიები

15:00-18:00 სთ

საპატიო დოქტორობის წოდების მინიჭების
ცერემონია

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი 11:00 – 12:00

მრგვალი მაგიდის დისკუსია: იუ-ლაბის
კონცეფციის დანერგვა

იულიხის კვლევითი ცენტრი თსუ პირველი კორპუსი 101 10:00 – 13:00

თინათინ ბოლქვაძის საჯარო ლექცია: „ენათა
ევროპული დღე და ლინგვისტური ჰუმანიზმი“

თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

თსუ, პირველი კორპუსი, 206-ე
აუდიტორია

13:00-14:00 სთ

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00

ნორჩ ისტრორიკოსთა სკოლის მოზარდთა
კონფერენცია კულტურული მემკვიდრეობის
თემაზე

ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი

ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი
თბილისი, უნივერსიტეტისქ. #2,
კორ. 11, საკონფერენციო ოთახი

14:00-16:00 სთ

სამეცნიერო სემინარი: საქართველო და უკრაინა
ევროპულ კონტექსტში: კულტურული-ისტორიულ
ასპექტები თსუ უკრაინისტიკის ინსტიტუტი

თსუ V კორპ. 316-ე აუდიტორია 12:00 სთ

კონფერენცია: „სახელმწიფო სუვერენობის იდეა
და მე-20 საუკუნის მწერლობა“

თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

თსუ შოთა რუსთაველის
სახელობის ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტი.
მ. კოსტავას ქ. 5

10:00-17:00 სთ

ინსულტის მსოფლიო და ევროპული მედიცინის ფაკულტეტი ქორთიარდ მერიოტი, 9:00 – 18:00



12

ორგანიზაციების მეშვიდე საერთაშორისო
კონფერენცია „თბილისი 2018-ინსულტის
პრევენცია დიაგონოსტიკა და მკურნალობა

თავისუფლების მოედანი #4

მორფოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კვლევები და მიღწევები

მედიცინის ფაკულტეტი: ალ.
ნათიშვილის სახელობის
მორფოლოგიის ინსტიტუტი

ბელიაშვილის ქ. 78 12:00 – 18:00

საჯარო ლექცია: პროფესორი იოსებ ხელაშვილი -
,,საქართველოში ტურიზმის მდგრადი
განვითარების
გამოწვევები’’ თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის

ფაკულტეტი

უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10
(მაღლივი) კორპუსი, 206-ე
აუდიტორია

15:00 სთ

საჯარო ლექცია: თსუ-ის დოქტორანტი მაია
გიორბელიძე, ,,როგორ გადავჭრათ ეკონომიკური
პრობლემები ინოვაციური დაფინანსების
მექანიზმებით?’’

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი

უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10
(მაღლივი) კორპუსი, 206-ე
აუდიტორია

16:00 სთ

ცერნის ლაბორატორიის ინტერაქტიული
გამოფენა

ცერნის ლაბორატორია თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი,
მე-2 სართული

11:00-18:00 სთ

საჯარო ლექცია: თსუ-ის დოქტორანტი ანი
ჩაგელიშვილი, ,,წარმატებული კომპანიების
საუკეთესო
გადაწყვეტილებები?’’

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი

უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10
(მაღლივი) კორპუსი, 206-ე
აუდიტორია

17:00 სთ

ჯონი კვიციანის საჯარო ლექცია „კავკასია
უძველესი დროიდან XIX საუკუნის მეორე
ნახევრამდე

თსუ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი ჭავჭავაძის გამზ.19, არნ.
ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი

13:00-14:00 სთ.

28 სექტემბერი
ფაკულტეტის სამეცნიერო აქტივობის/შედეგების
პრეზენტაცია სტენდური სახით

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
მე-4 სართულის ფოიე

12:00-16:00 სთ

პრეზენტაცია საქართველოს ბუნებრივი ძეგლების
შესახებ

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ სამეცნიერო ბიბიოთეკა 401
აუდიტორია

14:00-15:00 სთ

პოპულარული ლექცია მათემატიკაში (ი. თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო თსუ სამეცნიერო ბიბიოთეკა 401 12:30-13:30 სთ
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თავხელიძე „მობიუს ლისტინგის სხეულები:
გამოცანები და კანონზომიერებები“)

მეცნიერებათა ფაკულტეტი აუდიტორია

სტუდენტური პროექტების პრეზენტაცია
ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
მე-4 სართულის ფოიე

12:00-16:00 სთ.

პროგრამული აპლიკაციების დემონსტრაცია
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
მე-4 სართულის ფოიე

14:00- 16:00 სთ

მინერალების გამოფენა თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
მე-4 სართულის ფოიე

12:00-16:00 სთ

ღია კარის დღე N158 საჯარო
სკოლაში

სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

N158 საჯარო სკოლა, ვ.
გოძიაშვილის მეორე შესახვევი
N21, თბილისი

14:00 სთ

თარგმანმცოდნეობის თეორიული საფუძვლები გერმანული ფილოლოგიის კათედრა
ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ მე-5 კორპუსი, 224-ე ოთახი
10.00-14.00

ცირა ბარამიძე, „კავკასია დროისა და სივრცის
გასაყარზე“, (თარგმანი რუსუსლ ენაზე), წიგნის
პრეზენტაცია

თსუ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი თსუ ჭავჭავაძის 19 არნოლდ
ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი

12:00

მეორე საერთაშორისო ქართველოლოგიური
კონგრესი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი და მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

თსუ პირველი კორპუსი, 101, 06,
115-ე აუდიტორიები

15:00-18:00 სთ

მარიამ ლორთქიფანიძის კითხვანი თსუ ბიბილიოთეკის დემოკრატიული
რესპუბლიკის შემსწავლელი ცენტრი

თსუ პირველი კორპუსის 321-ე
აუდიტ.

11:00 – 15:00

საფრანგეთის მეცნიერების დღე ფრანგული ინსტიტუტი, საფრანგეთის
საელჩო

თსუ პირველი კორპ, აუდ. 107,
212, მაყაშვილის დარბაზი1,
მაყაშვილის დარბაზი 2

9:30 – 12:45
12:45-14:00
15:30-18:30

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00
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თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის
გახსნა

თსუ ცოდნის გადაცემისა და
ინოვაციების ცენტრი

თსუ პირველი კორპუსი, მე-2
სართული, მუზეუმი

18:00-19:00

მორფოლოგიის ინსტიტუტი. „ღვიძლის სემინარი“;
აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის
მუზეუმის გახსნა

მედიცინის ფაკულტეტი: ალ.
ნათიშვილის სახელობის
მორფოლოგიის ინსტიტუტი

ბელიაშვილის ქ. 78 14:00

სამეცნიერო კონფერენცია: ფსიქოლოგია და
განათლების მეცნიერებები: ახალგაზრდა
მეცნიერთა (დოქტორანტთა)
კვლევითი გამოცდილება

ფსიქოლოგიისა და
განათლების მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

თსუ III კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის
#11, აუდიტორია 304;

14:00-16:00 სთ

კონფერენცია: „სახელმწიფო სუვერენობის იდეა
და მე-20 საუკუნის მწერლობა“

თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

თსუ შოთა რუსთაველის
სახელობის ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტი.
მ. კოსტავას ქ. 5

10:00-17:00 სთ

ინსულტის მსოფლიო და ევროპული
ორგანიზაციების მეშვიდე საერთაშორისო
კონფერენცია „თბილისი 2018-ინსულტის
პრევენცია დიაგონოსტიკა და მკურნალობა მედიცინის ფაკულტეტი

ქორთიარდ მერიოტი 10:00 – 19:00

ღია კარის დღე - პეტრე მელიქიშვილის
სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო
კვლევები

თსუ პეტრე მელიქიშვილის
სახელობის ფიზიკური და ორგანული
ქიმიის ინსტიტუტი

პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და
ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. №31
(ყოფილი ჯიქიას ქ. №5)

12:00-16:00 სთ

ღია კარის დღე: უკანასკნელი წლების
მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევები და
მიღწეული შედეგები.

რ. აგლაძის არაორგანიული ქიმიისა
და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

მინდელის 11,
ლაბორატორიული კორპუსი, II
სართული

12:00

ქართველი ქალები მეცნიერებაში ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, პირველი
სართული

11:00

გამოფენის გახსნა ახალგაზრდა ქალ-
გამომგონებელთა პროექტების პრეზენტაცია

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, პირველი
სართული

12:00

წიგნის პრეზენტაცია -ქეთევან ლომთათიძის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო 13:00
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ბიობიბლიოგრაფია ბიბლიოთეკა, პირველი
სართული

დისკუსია -ქალი და მეცნიერება ანა ტრაპაიძე, ნანა დიხამინჯია,
რუსუდან ღუდუშაური

ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, დარბაზი 100

15:00

ცერნის ლაბორატორიის ინტერაქტიული
გამოფენა

ცერნის ლაბორატორია თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი,
მე-2 სართული

11:00-18:00 სთ

29 სექტემბერი
თარგმანმცოდნეობის თეორიული საფუძვლები გერმანული ფილოლოგიის კათედრა

ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ მე-5 კორპუსი, 224-ე ოთახი 10:00 – 14:00
სთ

პრეზენტაცია „პოსტ-საბჭოთა საქართველოს
საგარეო პოლიტიკური კურსის ტრანფორმაცია
რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში“

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

თსუ, პირველი კორპუსი, აუდ.
#212

12:00 – 14:00

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00

ტაო-კლარჯეთი და ექვთიმე თაყაიშვილი
გამოფენის გახსნა ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, პირველი
სართული

12:00

ბუბა კუდავას საჯარო ლექცია ” ტაო-კლარჯეთი
(რომ არა ექვთიმე თაყაიშვილი...)“

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა, დარბაზი 100

17:00

ინსულტის მსოფლიო და ევროპული
ორგანიზაციების მეშვიდე საერთაშორისო
კონფერენცია „თბილისი 2018-ინსულტის
პრევენცია დიაგონოსტიკა და მკურნალობა მედიცინის ფაკულტეტი

ქორთიარდ მერიოტი 9:00 – 20:00

პრეზენტაცია: „უნივერსიტეტის იდეა და
ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების
მნიშვნელობა“

თსუ ქართული ენის სასწავლო-
სამეცნიერო ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსი 203-ე
აუდიტორია

11.00 -12.00
საათი

პროფ. რამაზ ქურდაძის წიგნის ქართული ენა I,
ქართული ენის პრაქტიკული კურსი

თსუ ქართული ენის სასწავლო-
სამეცნიერო ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსი 203-ე
აუდიტორია 12. 00 – 13.00
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უცხოელთათვის - პრეზენტაცია საათი

30 სექტემბერი
თარგმანმცოდნეობის თეორიული საფუძვლები გერმანული ფილოლოგიის კათედრა

ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ მე-5 კორპუსი, 224-ე ოთახი 10:00-14:00 სთ

მთარგმნელის საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილი IV
სამეცნიერო კონფერენცია

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის თარგმანისა და
ლიტერატურულ ურთიერთობათა
ინსტიტუტი

პირველი კორპუსი, 202-ე და
212-ე აუდიტორიები

I სექცია 202-ე
10.00 -11.30
I I სექცია 212-ე
10.10 -11.45

სტუდენტთა VI სამეცნიერო კონფერენცია
„თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა
აქტუალური პრობლემები“

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის თარგმანისა და
ლიტერატურულ ურთიერთობათა
ინსტიტუტი

თსუ პირველი კორპუსი
202-ე და 212-ე აუდიტორიები

I სექცია 202-ე
12.00- 14.00
II სექცია 212-ე
12.10- 14.00

III სექცია 202-ე
15.00- 17.00
IV სექცია 212-ე
15.00- 17.00

მუდმივი არქეოლოგიური გამოფენა თსუ თსუ პირველი კორპუსის მუზეუმი,
მე-2 სართული

10:00 – 18:00

არქეოლოგიური ღია კარის დღე გრაკლიანის
გორაზე

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოფ. იგოეთი.
გრაკლიანის არქეოლოგიური
ძეგლი.

11:00-13:00 სთ;
13:30-15:30 სთ;
16:00-18:00 სთ

1 ოქტომბერი
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საერთაშორისო რეგიონალურ კონფერენცია “EU4
Innovation: Fostering Research–Industry Links”

ევროკომისია; საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;

თსუ პირველი კორპუსი 9:00 – 17:30

ფესტივალის დახურვის ცერემონია თსუ ფიზიკის ინსტიტუტი ფიზიკის ინსტიტუტის ეზო 17:00
წლის საუკეთესო მეცნიერთა და მეცნიერთა
ჯგუფების დაჯილდოება

შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ფიზიკის ინსტიტუტის ეზო 17:20

კონცერტი დავით მაზანაშვილის
ხელმძღვანელობით

თსუ ფიზიკის ინსტიტუტი ფიზიკის ინსტიტუტის ეზო 18:00

Academia Europea გახსნა თსუ ფიზიკის ინსტიტუტი ფიზიკის ინსტიტუტის ეზო 17:30
თარგმანმცოდნეობის თეორიული საფუძვლები გერმანული ფილოლოგიის კათედრა

ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის
უნივერსიტეტი, თარგმნისა და
თარჯიმნობის ინსტიტუტი

თსუ მე-5 კორპუსი, 224-ე ოთახი 10.00-14.00


