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Международная научная конференция 
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სახელი,  გვარი  /  Name,  

Surname / Фамилия,  Имя        
 

   ორგანიზაციის დასახელება  /  

Name of Organization / Название  

Организации              

 

თანამდებობა / Position/ 

Должность    
 

მისამართი  /  Address /  Адрес  

ტელეფონი  /       Phone /  Телефон     

ფაქსი  /  Fax 

ელ. ფოსტა /  E-mail 
 

სტატიის დასახელება /    Title of  Presentation  /Название  статьи:   

 

სტატიის ელექტრონული ვერსიისა  და  შევსებული განაცხადის წარმოდგენის ბოლო 

ვადაა  20.09.2014.  (E-mail:  ninka_abesadze@yahoo.com;  statconference@tsu.ge). 

Please send the electronic version of  the paper and the filled application before 20.09.2014.                                                                                      

(E-mail: maia.mindorashvili@tsu.ge; statconference@tsu.ge). 

Крайный срок представления электронных версий статьей и заполненных заявок 

20.09.2014.  (E-mail:  kmarshava@yahoo.com; statconference@tsu.ge). 
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ 

23–24 ოქტომბერი ,  2014 , თბილისი  

 
კონფერენცია ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტატისტიკის კათედრის დაარსების 70–ე წლისთავს. 

კონფერენციის  ჩატარების ადგილი და მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, აუდიტორია 206. 

უნივერსიტეტის ქუჩა # 2. 

კონფერენციის სამუშაო ენები:  ქართული, ინგლისური, რუსული. 

მოხსენებები გამოქვეყნდება სამეცნიერო შრომების კრებულში ელექტრონული 

ფორმით. სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 ნაბეჭდ გვერდს, A4 

ფორმატით აკადნუსხურში და 11 ზომის შრიფტით (სტრიქონებს შორის 1,15 

ინტერვალით). წარმოდგენილ სტატიას თანდართული უნდა ჰქონდეს რეზიუმე 

ინგლისურ ენაზე (მაქსიმუმ 15 სტრიქონი). 

კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 50 ლარს ყოველ მონაწილეზე 

(სტატიის თანაავტორზე).  

კონფერენციის პროგრამა მოიცავს აგრეთვე კულტურულ ღონისძიებებს. 
 
დამატებითი ინფორმაციის მიღება  ქართულ ენაზე – პროფ. ნინო აბესაძე  

(ტელ.: +995577–254 488;   E-mail:  ninka_abesadze@yahoo.com; statconference@tsu.ge). 

 

კონფერენციის საბანკო რეკვიზიტები (ლარი):   

მიმღები  თსუ/სტატისტიკის კათედრის 70 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია  

მიმღების   IBAN ანგარიშის N GE09 BR00 0001 0886647817 

მიმღების ბანკი სს ,,ბანკი რესპუბლიკა“ ცენტრალური 

ფილიალი 

ბანკის SWIFT კოდი REPLGE22 

საიდენტიფიკაციო კოდის N 204864548 

გადარიცხვის დანიშნულება საერთაშორისო კონფერენციაში 

,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ 

მონაწილეობა,    ავტორ(ებ)ი 
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კონფერენციის თემატური სექციები: 

 
1. სტატისტიკის თეორია და მეთოდოლოგია  

2. ეკონომიკური და ბიზნეს სტატისტიკა  

3. სოციალური დარგების სტატისტიკა  

4. მაკრო და მიკროეკონომიკა 

5. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები  

6. ფინანსები, ბუღალტრული აღრიცხვა და საბანკო საქმე  

7. შრომის ბაზარი და დემოგრაფია  

8. ეკონომეტრიკა და მათემატიკური სტატისტიკა   

9. თანამედროვე გლობალური და რეგიონული ეკონომიკა  

10. მენეჯმენტი და მარკეტინგი 

11. სხვა (წარმოდგენილი მოხსენებების თემატიკის გათვალისწინებით) 

 

 

ყურადღება!  

მოხსენებების თემატიკა მკაცრად შეზღუდული არ არის. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Scientific Conference 

“Globalization and Statistics” 

October 23-24, 2014, Tbilisi (Georgia) 

The conference is dedicated to the 70th anniversary of establishment of the 

Department of Statistics at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 

Conference Location and Address: 2, University Street, TSU Building/Block 10 

(Maghlivi), 0186 Tbilisi, Georgia. 

Working languages of the Conference: Georgian, English, Russian. 

Articles will be published in the collections of scientific works in electronic format. 

Participants of the conference will be provided with the copy of the publication (CD 

version).  

The volume of no more than 10 printed pages in A4 size and 11 size font (1.15 line 

spacing). Presented article should include abstract in English (max 15 lines). 

The conference participation fee is 100 € per participant (co-author of the article). 

Hotel costs, transportation and food costs for foreign participants within the city will 

be covered during the conference by Tbilisi State University. 

The conference program also includes cultural events. 

Additional information is available in English – contact person Prof. Maia Mindorashvili 

 (Tel.: +995555-130 144;  E-mail: maia.mindorashvili@tsu.ge;  mmindora@gmail.com; 

statconference@tsu.ge).). 

The Bank details (Euro): 

 

BENEFICIARY 
Beneficiary’s name:  Tbilisi State University 

Beneficiary’s IBAN No: GE09BR0000010886647817 

BENEFICIARY BANK 

BANK “REPUBLIC” Tbilisi, Georgia 

Correspondent acc. no: 001019083750 

SWIFT: REPL GE 22 

INTERMEDIARY BANK 
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE 

SWIFT: SOGE FR PP 
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Thematic Sections of Conference: 

 

1. Theory and Methodology of  Statistics 

2. Economic and Business Statistics 

3. Fields of Social Statistics 

4. The Macro- and Microeconomics 

5. Contemporary Information Technology 

6. Finances, Accounting and Banking 

7. Labor Market and Demography 

8. Econometrics and Mathematical Statistics 

9. Contemporary Global and Regional Economies 

10. Management and Marketing 

11. The rest (taking into account the content of paper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная научная конференция 

,,Глобализация и Статистика” 

23–24 Oктября 2014,  Тбилиси 
 
Конференция посвящается к 70-летию  основания  кафедры Статистики 

Тбилисского  государственного Университета. 

Место и адрес проведения конференции:  Тбилисский  государственный 

Университет имени Ив. Джавахишвили, корпус 10 (Высотный), аудитория 206.  

Университетская ул. 2. 

Рабочие языки конференции:  грузинский,  англииский,  русский. 

Будет издан сборник научных трудов (в электронном формате). Каждому 

участнику Конференции будет передан экземпляры сборника (на CD).  

Объем статьи  максимум 10 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 11, межстрочный интервал 1,15. Резюме на английском языке 

объязательно (максимум 15 строк). 

Оплата за участие в конференции для иностранцев составляет 100 Евро. 
 
Гостинычные расходы, транспортные расходы вокруг Тбилиси и расходы на 

питание для иностранных участников, берет на себя Тбилисский 

государственный Университет. 
 
Получение дополнительной  иформации на русском языке:  Проф.  Кетеван 

Маршава (Тел.:+995577–555228; E-mail: kmarshava@yahoo.com; statconference@tsu.ge). 

 

Банковские реквизити конференции (для Евро):   

BENEFICIARY 
Beneficiary’s name:  Tbilisi State University 

Beneficiary’s IBAN No: GE09BR0000010886647817 

BENEFICIARY BANK 

BANK “REPUBLIC” Tbilisi, Georgia 

Correspondent acc. no: 001019083750 

SWIFT: REPL GE 22 

INTERMEDIARY BANK 
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE 

SWIFT: SOGE FR PP 
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Тематические секции конференции: 

 

1 . Теория и методология статистики 

2 . Экономическая и бизнес статистика 

3 . Статистика социальных отраслей 

4 . Макро- и микроэкономика 

5 . Современные информационные технологии 

6 . Финансы, бухгалтерский учет и банковское дело 

7 . Рынок труда и Демография 

8 . Эконометрика и математическая статистика 

9 . Современные глобальные и региональные экономики 

10 . Менеджмент и маркетинг 

11 . Другие (с  учетом  тем  докладов) 

 


