ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
2010 წელს ჩატარებული ღონისძიებები

4-7 მაისი - ქართულ-გერმანული სკოლა-სემინარი იულრიხის კვლევათა ცენტრის მეცნიერების
მონაწილეობით.

10 მაისი - აკადემიკოს ვაჟა ოკუჯავას 80 წლის იუბილე.

21 მაისი - აკად. პეტრე ქომეთიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და
ახალგაზრდა მეცნიერთა II სამეცნიერო კონფერენცია.
საორგანიზაციო კომიტეტი:
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, პროფ. ნ. ალექსიძე;
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, პროფ. ზ. ქომეთიანი;
პროფ. ნ. კოშორიძე (თავმჯდომარე);
ასისტ. პროფ. ე. დავითაშვილი (პასუხისმგებელი მდივანი);
ასისტ. პროფ. მ. ჭიპაშვილი;
ბ.მ.დ. ქ. მენაბდე.

31 მაისი - 2 ივნისი - კონფერენცია თემაზე "თბილისის
თბილისის სახელმწიფო
სახელმწიფო უნივერსიტეტი და
ქართული ფიზიოლოგიური სკოლა".
სკოლა". ორგანიზატორი: თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის ქვემიმართულება

10 ივნისი - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ენერგეტიკისა და გარემოს
დაცვის ოფისის დირექტორის ჯონ ჰანსენის ლექცია თემაზე: ‘’გლობალური
‘’გლობალური კლიმატური
ცვლილებები და მისი გავლენა გარემოზე’’
გარემოზე’’.
’’.

12 ივნისი - ბიოლოგიის და მედიცინის აქტუალური საკითხებისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა
და მოსწავლეთა IV სიმპოზიუმი “კიბო და მისი მკურნალობის თანამედროვე
თანამედროვე ტექნოლოგიები”
ტექნოლოგიები” .
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. დიანა ძიძიგური;
სიმპოზიუმის ორგანიზატორები:
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი ( პროფ. რ. ბოჭორიშვილი);
თსუ მედიცინის ფაკულტეტი ( ასოც. პროფ. ს. ცისკარიძე, პროფ. დ. კორძაია);
თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის ‘’ნორჩ ბიოლოგთა’’ სკოლა (რ. ინწკირველი);
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრი “გარემო და ჯანმრთელობა” (ე. ჩერქეზია, თ. აბრამიძე,

მ. გაგუა); თბილისის 1-ლი საჯარო სკოლა (ლ. წიქარიშვილი).

12 ივნისი
ივნისი - გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა და პედაგოგის, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ერთ–ერთ დამაარსებლის პროფ. ანდრია ბენაშვილის ხსოვნისადმი
მიძღვნილი საღამო.
ორგანიზატორები:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს გეოდეზიური საზოგადოება
საქართველოს კარტოგრაფთა ასოციაცია.

2121-27 ივნისი - „საზაფხულო სამეცნიერო აკადემია“
ლექციები წაიკითხეს თსუ პროფესორებმა და მოწვეული მეცნიერებმა, თსუ–ის კურსდამთავრებულმა
პროფესორებმა ფრიდონ შუბითიძემ (დარტმუთის კოლეჯი, აშშ) და ზაალ კოკაიამ (ლუნდის
უნივერსიტეტი, შვეცია). გაიმართეა ვიდეოკონფერენცია მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის
რობოტიკის ლაბორატორიიდან და გერმანიის მუზეუმიდან.

ორგანიზატორები: ხათუნა კახიანი, რუსუდან ინწკირველი, თამარ ჭელიძე.

15 ივლისი

-

ვიდეოკონფერენცია IX –XII კლასის სკოლის მოსწავლეებისათვის თემაზე

„მრავალი

სასმელი

და

ერთი

კრიმინალი

–

შემადგენელი

ნივთიერებების

მასსპექტრომეტრიული ანალიზი“. ორგანიზატორი: ხათუნა კახიანი. სკოლის სამუშაო ენა –
გერმანულ – ქართული.
ვიდეოჩართვა მიუნჰენის ტექნიკური უნივერსიტეტის ანალიზური ქიმიის ლაბორატორიიდან

1515-16 ივლისი - საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და
მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე."

2- 12 აგვისტო - საზაფხულო სკოლა ფიზიკაში
მონაწილეები: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და საჯარო სკოლების
მაღალი კლასების მოსწავლეები
ორგანიზატორები: თამარ ჭელიძე (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ბუფალო) ასისტენტ პროფესორები: ავთანდილ
ხარჩილავა და ია იაშვილი. სკოლის სამუშაო ენა – ინგლისური.

7–10 სექტემბერი - მეორე საერთაშორისო კავკასიური სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და
ავანგარდულ მასალებზე,

2525-27 ნოემბერი - საერთაშორისო კონფერენცია: ”კომპიუტინგი-2010 - მდგრადი
განვითარება: ინფორმაცია, გამოთვლები და გარემო”, მიძღვნილი აკადემიკოს ვლადიმერ
ჭავჭანიძის 90 წლის იუბილესადმი.
ორგანიზატორი: კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.

12 ნოემბერი - სამეცნიერო კონფერენცია: ”დიფერენციალური განტოლებები და ოპტიმალური
მართვა”. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის №399 პროექტის ფარგლებში.
ორგანიზატორები:
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ ი. ვეკუას
სახელობის გამოყენებითი ინსტიტუტი. თავმჯდომარე: თამაზ თადუმაძე.

12 მაისი – გეოვიქტორინა
მონაწილეეები:

თბილისის, ჭიათურის, ოზურგეთის თელავის, წნორის საჯარო და კერძო

სკოლები (180 მოსწავლე). გეოვიქტორინა ჩატარდა 2 ნაკადად: VI-IX და X-XII კლასების
მოსწავლეთათვის. გამოვლინდა 3-3 გამარჯვებული გუნდი თითოეული ნაკადიდან.
თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის ‘’ნორჩ გეოგრაფთა’’ სკოლა.

24 დეკემბერი - ნორჩ გეოგრაფთა კონფერენცია,

მონაწილეობა მიიღეს თბილისის, ქუთაისის,

ჭიათურის, თელავის, ყვარლის საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებმა. წარმოდგენილი
იყო

23

მოხსენება.

კონფერენცია

ჩატარდა

2

ნაკადად:

VI-IX

და

X-XII

კლასების

მოსწავლეთათვის. გამოვლინდა 3–3 გამარჯვებული მოსწავლე თითოეული ნაკადიდან.
ორგანიზატორი: თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის ‘’ნორჩ გეოგრაფთა’’ სკოლა.
საორგანიზაციო

კომიტეტი:

დ.

ნიკოლაიშვილი,

ლაზარაშვილი დ. ასრიაშვილი, მ. ნიკოლაიშვილი.

გ.

დვალაშვილი,

მ.

შარაშენიძე,

ს.

