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პროგრამა



9 ივლისი, 2013 წ. 10 საათი
თსუ I კორპუსი, 307 აუდიტორია

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა და
ბაკალავრიატის სტუდენტების მოხსენებები

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და

ლანდშაფტური დაგეგმარება

10.00 – ავალიანი ელისაბედი
10.15 – ბერიძე გიგა
10.30 – ერაძე თეა
10.45 – მოსიძე როენა
11.00 – პავლიაშვილი ნიკო
11.15 – სამხარაძე თორნიკე
11.30 – სოფაძე ნიკოლოზ
11.45 – ტაბატაძე სალომე
12.00 – ურუშაძე შავლეგ
12.15 – ხანდოლიშვილი ლიანა

ფიზიკური გეოგრაფია და
გარემოს მდგრადი განვითარება

13.00 – არსენიძე ირაკლი
13.15 – ბერიძე ბერიკა
13.30 – გოგიძე ხათუნა
13.45 – ლომიძე სალომე
14.00 – პავლაძე თამაზ
14.15 – ჩოხელი ხატია
14.30 – ცაბაძე დემური
14.45 – წიგნაძე ბექარი

10 ივლისი, 2013 წ. 10 საათი
დოქტორანტების  მოხსენებები

10.00 – ლევან ტიელიძე – (კოლოქვიუმი, კვლევითი კომპონენტი)  
„მდინარე თერგის აუზის მყინვარების გლავიო–გეომორფოლოგიური კვლევა თანამედროვე
კლიმატის ცვლილების ფონზე და გამყინვარების ევოლუცია გვიან პლეისტოვენსა და პოლოცენში“
ხელმძღვანელი: თსუ სრული პროფ. რ. გობეჯიშვილი
10.15 – ლაშა ასანიძე  (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    
„ საქართველოს კარსტული მღვიმეები და მათი პერსპექტივები“
ხელმძღვანელი: თსუ სრული პროფ. რ. გობეჯიშვილი
10.30 – მაია ცხვარაძე  (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    
გლობალური ეკოლგიური პრობლემები და ვითარება კავკასიაში
ხელმძღვანელი: თსუ ასოც.პროფ. დ,ნიკოლაიშვილი



10.45 –გიგა კოჭლამაზაშვილი (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)     
ავტორობა კარტოგრაფიაში
ხელმძღვანელი: თსუ ასოც.პროფ. თ. გორდეზიანი
11.00 – ოთარ ქურციკიძე (მოხსენება)
‘’მდ. რიონის აუზის ზემო წელის არეალში (მდ. ცხენისწყლის ჩათვლით) ბუნებრივი
კატასტროფების მდგომარეობის შეფასების, პროგნოზის და მართვის სისტემების შემუშავება’’
11.15 – ზურაბ ჯიქია (მოხსენება)
‘’ქალაქების წყალმომარაგების და დრენაჟული სისტემების მდგრადი განვითარების
პერსპექტივები’’.
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი დ. კერესელიძე

გამოყენებითი ეკოლოგია

11.30 - ნინო გოხელაშვილი – (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    
"საზოგადოების მონაწილეობა გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში"
11.45 - ელენე ნიკოლაიშვილი  (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    
„ნიადაგების მორფოლოგიის შესწავლის თანამედროვე მიდგომები ქვემო ქართლის ნიადაგების
მაგალითზე’’
ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი თ. ურუშაძე
12.00 – ნათელა ტოკლიკიშვილი (კოლოქვიუმი, კვლევითი კომპონენტი)  
‘’მნიშვნელოვანი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ბაქტერიული კიბოს ბიოლოგიური
კონტროლის საშუალების შემუშავება და გამოყენება’’
ხელმძღვანელი: თსუ სრული პროფ.ლ.მაჭავარიანი, 
მ. თედიაშვილი;
12 15. ნინო მითაიშვილი (მოხსენება)
ბიოლუმინესცენტური რეპორტერ ფაგის ეფექტურობის შესწავლა Y. pseudotuberculosis–ის
შტამებზე
ხელმძღვანელი: მ. თედიაშვილი; გ.ქაჯაია
12.30 – ნინო თხილავა (მოხსენება)
‘’წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა’’
ხელმძღვანელი: თსუ სრული პროფ. დავით კერესელიძე;
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დოქტორანტების  მოხსენებები



10.00 – ლევან ტიელიძე – (კოლოქვიუმი, კვლევითი კომპონენტი)  

„მდინარე თერგის აუზის მყინვარების გლავიო–გეომორფოლოგიური კვლევა თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე და გამყინვარების ევოლუცია გვიან პლეისტოვენსა და პოლოცენში“

ხელმძღვანელი:  თსუ სრული პროფ. რ. გობეჯიშვილი

10.15 – ლაშა ასანიძე  (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    

„ საქართველოს კარსტული მღვიმეები და მათი პერსპექტივები“

ხელმძღვანელი:  თსუ სრული პროფ. რ. გობეჯიშვილი

10.30 – მაია ცხვარაძე  (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    

გლობალური ეკოლგიური პრობლემები და ვითარება კავკასიაში

ხელმძღვანელი:  თსუ ასოც.პროფ. დ,ნიკოლაიშვილი

10.45 –გიგა კოჭლამაზაშვილი (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)     

ავტორობა კარტოგრაფიაში

ხელმძღვანელი:  თსუ ასოც.პროფ. თ. გორდეზიანი

11.00 – ოთარ ქურციკიძე (მოხსენება)

‘’მდ. რიონის აუზის ზემო წელის არეალში (მდ. ცხენისწყლის ჩათვლით) ბუნებრივი კატასტროფების მდგომარეობის შეფასების, პროგნოზის და მართვის სისტემების შემუშავება’’

11.15 – ზურაბ ჯიქია (მოხსენება)

‘’ქალაქების წყალმომარაგების და დრენაჟული სისტემების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები’’.

ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი დ. კერესელიძე





გამოყენებითი ეკოლოგია



11.30 - ნინო გოხელაშვილი – (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    

"საზოგადოების მონაწილეობა გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში"

11.45 - ელენე ნიკოლაიშვილი  (სემინარი, სასწავლო კომპონენტი)    

„ნიადაგების მორფოლოგიის შესწავლის თანამედროვე მიდგომები ქვემო ქართლის ნიადაგების მაგალითზე’’

ხელმძღვანელი:  აკადემიკოსი თ. ურუშაძე

12.00 – ნათელა ტოკლიკიშვილი (კოლოქვიუმი, კვლევითი კომპონენტი)  

‘’მნიშვნელოვანი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ბაქტერიული კიბოს ბიოლოგიური კონტროლის საშუალების შემუშავება და გამოყენება’’

ხელმძღვანელი:  თსუ სრული პროფ.ლ.მაჭავარიანი, 

მ. თედიაშვილი;

12 15. ნინო მითაიშვილი (მოხსენება)

ბიოლუმინესცენტური რეპორტერ ფაგის ეფექტურობის შესწავლა Y. pseudotuberculosis–ის შტამებზე

ხელმძღვანელი: მ. თედიაშვილი; გ.ქაჯაია

12.30 – ნინო თხილავა (მოხსენება)

‘’წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა’’

ხელმძღვანელი: თსუ სრული პროფ. დავით კერესელიძე;
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