
დანართი N1

1. სტუდენტური სამეცნიერო კვლევა: მდინარე ვერეს ჰიდროლოგიური ციკლურობის შესწავლა 
მონიტორინგის ავტომატური ელექტრონული აპარატურის გამოყენებით

2. Coldplay-საღამო;
3. ტყის მცენარეების სამკურნალო მიზნით გამოყენების პრაქტიკა ძველად და ახლა (მცხეთა-

მთიანეთში არსებული კოოპერატივების საქმიანობის მაგალითზე);
4. ლიდერობა და ეფექტური კომუნიკაციები;
5. კავიტაციური გათბობის ეფექტის შემსწავლელი ლაბორატორიული დანადგარის 

ელექტრონული ნაწილის მოწყობა და მოვლის შესწავლა;
6. კალათბურთის ტურნირი;
7. თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის ელექტრონული კარტოგრაფიული ფონდის სრულყოფა-

ანოტირება და საქართველოს საზოგადო რუკის“ (1931-1932წწ) ანალიზი და ელსაძიებლის 
შედგენა;

8. სტუდენტები მოსწავლეებისათვის თბილისი;
9. ჭკვიანი რობოტ-ასისტენტის შექმნა თვითსწავლებადი სისტემით;
10. ვიდეოპროცესორების კლასტერის შექმნა და ალგორითმების კვლევა დინამიური სისტემების 

შიფრირება/დაშიფრირების, მონიტორინგის და მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად;
11. მინი ფეხბურთის კონკურსი „თსუ ლიგა“;
12. ფოტოკონკურსი იარე ჩვენთან ერთად;
13. სტუდენტთა სამეცნიერო ჟურნალი;
14. მიკროორგანიზმების მიერ გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების რეკომბინანტული დნმ-ის 

დეგრაციის შესწავლა;
15. გიდის ტრეინინგი;
16. აიღე თსუ;
17. საუკეთესო გიდი;
18. ევროპარლამენტის მოდელირება;
19. ფოტოკონკურსი CARPE DIEM;
20. სამეცნიერო-სტუდენტური ექსპედიცია ხევსურეთში;
21. ბირდვოჩინგ ტური ჯავახეთში;
22. იმიტირებული სასამართლო პროცესი სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით;
23. იმიტირებული სასამართლო პროცესი სისხლის სამართლის მიმართულებით;
24. თავისუფლების აღქმა 9 აპრილიდან დღემდე;
25. გახდი ბეჭდების მბრძანებელი;
26. ვარძიის ახალგაზრდა არქეოლოგთა XI საერთაშორისი კონფერენცია
27. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნაობების გეოგრაფიული კვლევა;
28. მულტირეზისტენტული ბაქტერიული შტამების მიმართ ფაგების მოქმედების პოტენციალის 

განსაზღვრა ფაგორეზისტენტული და ანტიბიოტიკორეზისტენტული შტამების 
ურთიერთშედარება გენების ექსპრესიის ანალიზის გამოყენებით;

29. ახალი გამოწვევა;
30. ბოულინგის ტურნირი;
31. ტურისტული ექსპედიცია შოვსა და უწერაში;
32. ქართული ტრადიციული წესით დაყენებული ქვევრის ღვინის მოქმედების შესწავლა 

სიმსივნურ უჯრედულ კულტურაზე;
33. წიგნების თარო;
34. კონფერენცია საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით;
35. კონფერენცია სისხლის სამართლის მიმართულებით;
36. სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 2019



37. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსტრემალურად დაბალი სიხშირის 
ელექტრომაგნიტური გამოსხივების კვლევის ქსელის საბაზო სადგურის მოწყობა და ახლო 
მდებარე ტექტონიკური რღვევების შესწავლა;

38. ენტეროპათოგენური E.coli-ის მიმართ ფართო სპექტრის ბაქტერიოფაგის გამოყოფა და 
სურსათის დეკონტამინაციური ეფექტის შესწავლა სამოდელო ცდებში;

39. კინომანთა კონკურსი;
40. სამეცნიერო-სტუდენტური კონფერენცია ისტორიაში;
41. ეკონომიკური დებატები;
42. ლიტერატურაში ასახული ომი;
43. საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია ეკონომიკასა  და ბიზნესში;
44. სალაშქრო სეზონის გახსნა ვაშლოვანის ნაკრძალში;
45. კონფერენცია საჯარო სამართლის მიმართულებით;
46. ექსპედიცია აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში;
47. საცხოვრისის ბაზარი და ჰიპოთეკური სესხების კვლევა თბილისის მაგალითზე;
48. საგანმანათლებლო ფესტივალი სტუდენტებისათვის;
49. საქართველოს სტუდენტური კონფერენცია-თსუ
50. ეიგონის 1000 მახვილი;
51. ღვინის ტურიზმი;
52. ფაგური ლიზატის მიმართ ანტიფაგური სხეულების გამოვლენის დინამიკის კვლევა 

ექსპერიმენტულ ცხოველურ მოდელში;
53. კონფერენცია სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით;
54. ProjectMagda;
55. ინგლისურის ოლიმპიადა;
56. ორდღიანი ლაშქრობა გომის მთაზე;
57. ინოვატორი;
58. სამი და (მიმოხილვა);
59. IL-23TH17-ის ღერძის როლის კვლევა ფსორიაზის იმუნოპათოგენეზში;
60. ინტერლეიკინ 4-ის გავლენის შეფასება ქრონიკული ლიმფოციტიური ლეიკემიის 

განსხვავებულ პროგნოსტიკულ ჯგუფებში;
61. ფილტვის ტუბერკულოზის იმუნურ პასუხში მონაწილე ლიმფოციტების პოპულაციური 

კვლევა;
62. სტუდენტები მოსწავლეებისათვის ქუთაისი;
63. ორდღიანი ლაშქრობა ლაგოდეხის ნაკრძალში;
64. თაჩ-რაგბის ტურნირი;
65. ტრენინგი „არტ თერაპია“;
66. ყველაზე ჭკვიანი;
67. საქართველოს მთავრობის მოდელირება;
68. სტუდენტური სამეცნიერო-სასწავლო (სატრენინგო) პროექტი;
69. Tsu Spring Set;
70. სტუდენტური სამეცნიერო ექსპედიცია ლორე-ტაშირში;
71. ნიადადების ხარისხობრივი შეფასება და მდგრადი სოფლის მეურნეობის სტრატეგიების 

შემუშავება;
72. თვითგანვითარების ტრენინგი;
73. აზროვნების ოლიმპიადა.


