
 

                          

 

                          ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 
                                                                        

მეზღვაურთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 

 

2015 წლის 24, 25 და 26 ივნისს ატარებს 

 

I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას 

 

თემაზე „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“ 

 

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებულია შემდეგი მიმართულებებით მუშაობა: 

1. სტრატეგიული და კორპორაციული მართვა; 

2. ინოვაციური ტექნოლოგიები ლოჯისტიკაში; 

3. თანამედროვე ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის ფორმირება და და ტრანსპორტის 

განვითარების საკითხები; 

4. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ლოჯისტიკასა და მართვაში; 

5. ადამიანური რესურსების მართვა; 

6. ცოდნის მენეჯმენტი. 

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, რუსული, ინგლისური 

 

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის მასალების წარმოდგენის ვადები და წესი: 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 2015 წლის 31 მაისამდე უნდა წარმოადგინონ  

მოხსენებების ელექტრონული ვერსიები შემდეგი წესების დაცვით: 

- ნაშრომი სრულდება კონფერენციის ერთ-ერთ სამუშაო ენაზე (ქართულენოვან სტატიას უნდა 

ახლდეს  რეზიუმეები რუსულ და ინგლისურ ენებზე, ხოლო უხოენოვან სტატიებს რეზიუმე 

ქართულ  და შესაბამის უცხო ენაზე); 

- ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 გვერდს; 

- ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატით. მინდორი: ზედა, ქვედა, მარჯვენა 1,5 სმ., 

მარჯვენა  – 2,5 სმ.;  

- შრიფტი Sylfaen ან Times New Roman, სტილი Normal, შრიფტის ზომა – 11; 

- სტრიქონთაშორისი ინტერვალი – 1,5 სტრიქონი;  

- ნახატები, გრაფიკები, სქემები და ა. შ. – ფორმატში TIFF 300dpi; 600dpi. ფორმულები უნდა 

აიკრიფოს ფორმულების რედაქტორში Microsoft equation 2.0 (2.1.); 

- გამოყენებული ლიტერატურა მიეთითება ტექსტების ბოლოს; 

- მოხსენება წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუმეტეს ორი ავტორის მიერ; 

 



 

სტატიების გაფორმების წესი: 

- ზედა მარცხენა კუთხეში იწერება ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი (მუქი (Bold) შრიფტი). დეფისის 

შემდეგ მიეთითება ორგანიზაცია, აკადემიური ხარისხი და თანამდებობა (ჩვეულებრივი  

შრიფტი); 

- 1 ინტერვალის შემდეგ სტრიქონის შუა ნაწილში – ნაშრომის დასახელება მუქი შრიფტით; 

- 1 ინტერვალის შემდეგ – ნაშრომის სრული ტექსტები კონფერენციის ერთ-ერთ სამუშაო ენაზე. 

 

წესების დარღვევით მოწოდებული სტატიები დასაბეჭდად არ განიხილება! 

გთხოვთ, მასალები მოგვაწოდოთ  გრამატიკული და სტილისტური ნორმების დაიცვით! 
 

 

მნიშვნელოვანი თარიღები: 

31 მაისი - სტატიების ელექტრონული ვერსიების  წარმოდგენის ბოლო ვადა;  

12 ივნისი - ავტორებისათვის კონფერენციაზე თემის დაშვების შეტყობინება; 

24, 25, 26  ივნისი - კონფერენციის ჩატარების თარიღები. 

 

 

შრომების კრებული გამოიცემა კონფერენციის ჩატარების თარიღისათვის! 
 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საკონტაქტო  ინფორმაცია: 

მისამართი:  საქართველო, 6000, ქ. ბათუმი, მახინჯაური, თამარ მეფის გამზირი  №38.  

 

საკონტაქტო პირი: 

ბადრი გეჩბაია, 

ბნსუ-ს პროფესორი 

მობ (+995 593)722115 

E-mail: badrigechbaia@gmail.com 


