
გეოლოგიის  დეპარტამენტი

პროგრამა



8 ივლისი, 2013 წ. 11 საათი
თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია

(რუმინეთის აუდიტორია)
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა და

ბაკალავრიატის სტუდენტების მოსენებები

11.20 – გიორგი ზაქაიძე
„ახალქალაქის პლატოს (ჯავახეთის ზეგანი)  გვიანკაინოზოური ვულკანიზმი და მასთან
დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეული“.
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბ. თუთბერიძე
11.40 – დავით პოპიაშვილი
„ჭიათურის რაიონის გეოლოგია და სასარგებლო წიაღისეული“
ხელმძღვანელი: ემერიტუს პროფესორი გ. ღონღაძე

9 ივლისი, 2013 წ. 11 საათი
თსუ II კორპუსი, 218 აუდიტორია

დოქტორანტების  მოხსენებები

11.00 – ქრისტინე ვარდანაშვილი – (კოლოქვიუმი, სასწავლო კომპონენტი)
“კლიჩის გაბრო-დიორიტული ინტრუზივის (კავკასიონი) ეკზოკონტაქტური მეტამორფოზი’’
ხელმძღვანელი: თ. წუწუნავა, თსუ-ს ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, 
გეოლ. მინერ. მეცნ. დოქტორი
11.20 – ნინო ფოფხაძე - (კოლოქვიუმი, სასწავლო კომპონენტი)
“მადნეული საბადოს შემცველი ქანების გეოლოგიური გარემოს ახალი ვულკანოგენურ-
სედიმენტაციული მოდელი (კონსტრუქცია)’’
ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ბ. თუთბერიძე (თბილისი); პროფესორი  რ. მორისი  
(ჟენევის უნივერსიტეტი, შვეიცარია); ვ. გუგუშვილი – (ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი)
11.40 – ქეთევან თედლიაშვილი – (მოხსენება)
‘’ახალი მიკროზონდული მონაცემები ხრამის კრისტალური მასივის ქანმაშენი მინერალების
შესახებ’’
ხელმძღვანელი: დ. შენგელია, თსუ ასოც. პროფ. კ. აქიმიძე
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თსუ II კორპუსი, 218 აუდიტორია

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
                                   

11.00 – ლევან იოსელიანი
„მდ. აჭარისწყლის დინების ქვედა წელის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები“.
ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ბ. თუთბერიძე; 
პროფ. ვ. ჭუმბურიძე
11.20 – კახი ქელდიშვილი
„მდინარე ალაზნის სათავეების ქვედა იურული ნალექების გეოლოგია და პლინსბახურ–
ტუარსული ვულკანიზმის პეტროლოგია“.
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი კ. აქიმიძე.
11.40 – ლევან  დოლიაშვილი
„მადნეულის სპილენძ–ოქროს საბადოს გელოგია და ფორმირების პირობები“.
ხელმძღვანელი: გეოლოგია-მინერალოგიის   მეცნიერებათა დოქტორი რ. მიგინეიშვილი.
12.00 – ზურაბაშვილი გიორგი
„ბოლნისის მადნიანი რაიონის „იმედის“ უბნის გეოლოგია და წიაღისეული“. 
ხელმძღვანელი: გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი შ. ადამია.
12.20 – ხმალაძე კობა
„ბოლნისის მადნიანი რაიონის „ბექთაქარის“ უბნის გეოლოგია და წიაღისეული“.
ხელმძღვანელი: გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი შ. ადამია.
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(რუმინეთის აუდიტორია)

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა და 

ბაკალავრიატის სტუდენტების მოსენებები 





11.20 – გიორგი ზაქაიძე

„ახალქალაქის პლატოს (ჯავახეთის ზეგანი)  გვიანკაინოზოური ვულკანიზმი და მასთან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეული“.

ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბ. თუთბერიძე

11.40 – დავით პოპიაშვილი 

„ჭიათურის რაიონის გეოლოგია და სასარგებლო წიაღისეული“

ხელმძღვანელი: ემერიტუს პროფესორი გ. ღონღაძე
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11.00 – ქრისტინე ვარდანაშვილი – (კოლოქვიუმი, სასწავლო კომპონენტი)

“კლიჩის გაბრო-დიორიტული ინტრუზივის (კავკასიონი) ეკზოკონტაქტური მეტამორფოზი’’

ხელმძღვანელი: თ. წუწუნავა, თსუ-ს ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, გეოლ. მინერ. მეცნ. დოქტორი

11.20 – ნინო ფოფხაძე - (კოლოქვიუმი, სასწავლო კომპონენტი) 

“მადნეული საბადოს შემცველი ქანების გეოლოგიური გარემოს ახალი ვულკანოგენურ-სედიმენტაციული მოდელი (კონსტრუქცია)’’

ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ბ. თუთბერიძე (თბილისი); პროფესორი  რ. მორისი  (ჟენევის უნივერსიტეტი, შვეიცარია); ვ. გუგუშვილი – (ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი)

11.40 – ქეთევან თედლიაშვილი – (მოხსენება)

‘’ახალი მიკროზონდული მონაცემები ხრამის კრისტალური მასივის ქანმაშენი მინერალების შესახებ’’

ხელმძღვანელი: დ. შენგელია, თსუ ასოც. პროფ. კ. აქიმიძე
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სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

                                   

11.00 – ლევან იოსელიანი 

„მდ. აჭარისწყლის დინების ქვედა წელის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები“.

ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ბ. თუთბერიძე; 

პროფ. ვ. ჭუმბურიძე 

11.20 – კახი ქელდიშვილი

„მდინარე ალაზნის სათავეების ქვედა იურული ნალექების გეოლოგია და პლინსბახურ–ტუარსული ვულკანიზმის პეტროლოგია“.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი კ. აქიმიძე.

11.40 – ლევან  დოლიაშვილი 

„მადნეულის სპილენძ–ოქროს საბადოს გელოგია და ფორმირების პირობები“.

ხელმძღვანელი: გეოლოგია-მინერალოგიის   მეცნიერებათა დოქტორი რ. მიგინეიშვილი.

12.00 – ზურაბაშვილი გიორგი

„ბოლნისის მადნიანი რაიონის „იმედის“ უბნის გეოლოგია და წიაღისეული“. 

ხელმძღვანელი: გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი შ. ადამია.

	12.20 – ხმალაძე კობა

„ბოლნისის მადნიანი რაიონის „ბექთაქარის“ უბნის გეოლოგია და წიაღისეული“. 

ხელმძღვანელი: გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი შ. ადამია.
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