კონფერენციის თეზისების და ნაშრომის გაფორმების წესი

თეზისების გაფორმებისას საჭიროა დავიცვათ შემდეგი პარამეტრები:

1. მინდორი: ზევით-ქვევით - 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ - 2,5 სმ;
2. თეზისები უნდა წარმოადგინოთ: Sylfaen-ში; შრიფტის ზომა - 11; სტრიქონებს შორის
დაცილება -1,15;
3.

ფურცლის მარჯვენა ზედა კუთხეში იწერება

ავტორის სახელი, გვარი, ფაკულტეტის

დასახელება, სწავლების საფეხური, სწავლების წელი (კურსი); აქვე უნდა მიუნიშნოთ
თემის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი და აკადემიური ხარისხი/წოდება;
4.

თემის სათაური იწერება ფურცლის შუაში მე-3 პუნქტში მოთავსებული ინფორმაციის
შემდეგ, შრიფტის ზომა - 12; მოცულობა - არა უმეტეს გვერდ ნახევარი(350 სიტყვა).

მოხსენების გაფორმების წესი და ტექსტის ფორმატი:
1. მოხსენებები უნდა იყოს დაწერილი ქართულ ენაზე;
2. ქართულ ენაზე წარმოდგენილ მოხსენებებს თან უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (12 გვ.)
3. მინდორი: ზევით-ქვევით - 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ - 2,5 სმ;
4. სტატიები ქართულ ენაზე წარმოსადგენია Sylfaen-ში; შრიფტის ზომა - 11; სტრიქონებს შორის
დაცილება - 1,15; შრიფტი ინგლისური ტექსტისათვის - Times New Roman; შრიფტის ზომა 11, სტრიქონებს შორის დაცილება -1,15;
5. ფურცელი არ ინომრება;
6. ნახაზები, ნახატები, სქემები, ფოტოები, ილუსტრაციები, ცხრილები მოცემული უნდა იყოს
შესაბამისი ტექსტის ქვეშ ან მომდევნო გვერდზე;
9. ნახაზები, ნახატები, სქემები, ფოტოები, ილუსტრაციები, ცხრილები (ფორმატი - 90X120მმ-დან
130X120მმ-მდე) უნდა დაინომროს არაბული ციფრებით;
10. თუ ტექსტში მოცემულია მხოლოდ ერთი ილუსტრაცია, იგი არ ინომრება;
11. საჭიროების შემთხვევაში, ნახაზები, ნახატები, სქემები, ფოტოები, ილუსტრაციები, ცხრილები
შეიძლება დასათაურდეს და/ან დაერთოს მცირე განმარტება იქვე, მასალის სათაურის ქვემოთ;
12. ნახაზი უხარვეზოდ უნდა აისახებოდეს ეკრანზე (გარჩევის უნარიანობა 96-150 dpi);
13. მოხსენების ტექსტი უნდა შეიცავდეს: მოხსენების სახელწოდებას (ცენტრირებული, Bold,
შრიფტის ზომა - 14), მოკლე ანოტაციას (არაუმეტეს 8 სტრიქონისა) სტატიის ენაზე (დახრილი,
Italic), შრიფტის ზომა - 11); ანოტაცია არ უნდა შეიცავდეს ციტატებს გამოყენებული
ლიტერატურიდან და/ან ნახაზებს, სქემებს, ფოტოებს, ილუსტრაციებს, ცხრილებს; საკვანძო
სიტყვები - არა უმეტეს ხუთისა - სტატიის ენაზე (დახრილი, Italic, შრიფტის ზომა - 12), სტატიის
ძირითადი ნაწილი, რომელიც მოიცავს შესავალს (აქტუალობა), ძირითად ტექსტსა და დასკვნას (შრიფტის ზომა - 11);
14. წარმოდგენილ უნდა იქნას მოხსენების ელექტრონული ვერსია;
15. ავტორი ვალდებულია, დაიცვას ციტირების სტილი;
16. შემოსული მოხსენებები გაივლიან რეცენზირებას;
17. ავტორი პასუხისმგებელია სტატიის შინაარსსა და მის გამოქვეყნებაზე;

18. უნივერსიტეტი არ აგებს პასუხს ავტორების და/ან მესამე პირებისა და ორგანიზაციების წინაშე,
თუ ისინი ამ პუბლიკაციით რაიმე ფორმით დაზარალდებიან.
ციტირების ნიმუში
მოხსენების ტექსტის ბოლოს მითითებულ გამოყენებული ლიტერატურის სიაში გამოცემები
დალაგდება ანბანური თანმიმდევრობით ავტორების (ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, კრებულის სათაურის) გვარების მიხედვით, ჯერ ქართული, შემდეგ უცხოური გამოცემები.
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მითითებისას. მაგალითად, წიგნი Stanley G. Becker, 1964, Human Capital. Columbia University
Press : 35 დამოწმებული იქნება ასე: [Stanley, 1964:35].
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