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ჟან  მონეს  პროექტის  “EUStBA” VI, VII და  VIII სამუშაო  შეხვედრები  
 

26 სექტემბერი  - 1 ოქტომბერი ,  2022 
 

სამუშაო  ენა :  ქართული  
 

დღის  წესრიგი  
 

Workshop VI 26-27 სექტემბერი  
 

 
 
დღე   1 (26 სექტემბერი ,  ორშაბათი) 
 
1. ნატა  ჩუბინიძე  - თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი 
 
მისამართი :  თსუ  1-ლი კორპუსი, ბიბლიოთეკა, რესურს-ცენტრი, ილია ჭავჭავაძის 
გამზირი 1.  
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11:00 -13:00  
ონლაინ და ელექტრონული სწავლების საუკეთესო გამოცდილებები Moodle-ის 
მაგალითზე 
 

13:00-14:00 
ყავით შესვენება 

 

 
   
14:00- 16:00 
Moodle სისტემის უპირატესობები და თსუ გამოცდილება 
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დღე   2 (27 სექტემბერი ,  სამშაბათი) 
2. ნატა  ჩუბინიძე- თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი 
მისამართი :  თსუ  1-ლი კორპუსი, ბიბლიოთეკა, მარო მაყაშვილის სახელობის 
აუდიტორია, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 1.  
 
11:00 -13:00  
აკადემიური კეთილსინდისიერება და პლაგიარიზმის კონტროლის მექანიზმები 
Turnitin-ის მაგალითზე 
 

13:00-14:00 
ყავით შესვენება 

  

 
14:00- 16:00 
Turnitin-ში მუშაობის სპეციფიკა 
  
16:00- 16:10 შესვენება 
 
16:00 – 18:00 შეჯამება პროექტის მონაწილეების მიერ 
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Workshop VII &VIII 28-30 სექტემბერი  

 
 
Day 3 / დღე  3(28 სექტემბერი ,  ოთხშაბათი)  
1. თამარ  გოგუა  /Tamar Gogua - თსუ  სამეცნიერო  კვლევებისა  და  
განვითარების  დეპარტამენტის  მთავარი  სპეციალისტი  
 
მისამართი :  თსუ  ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მაღლივის წინ), ანთიმოზ ივერიელის 
სახელობის აუდიტორია, უნივერსიტეტის ქუჩა 11.     
(შენიშვნა :  გთხოვთ ,  თან  იქონიოთ  ლეპტოპები)  
 
 
Bibliometric databases / ბიბლიომეტრიული  ბაზები  
Scopus and Web of Science (WoS) as the largest and most respected worldwide-used 
bibliometric databases 
Scopus და Web of Science (WoS) როგორც მსოფლიოში უმსხვილესი და ყველაზე 
ავტორიტეტული ბიბლიომეტრიული ბაზები 
 
11:00-13:00  
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Scopus – what is Scopus; what does Scopus cover; Document search in Scopus; Affiliation and 
Author search in Scopus; Analytical tools in Scopus; Find a Journal in Scopus; Bibliometric 
data in Scopus; Journal metrics in Scopus. 
Scopus – რა არის Scopus-ი; რას მოიცავს Scopus-ი; დოკუმენტების ძიება Scopus-ში; 
ორანიზაციებისა და ავტორების ძიება Scopus-ში; ანალიტიკური ინსტრუმენტები Scopus-
ში; ჟურნალის მოძიება Scopus-ში; ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლები Scopus-ში; 
ჟურნალების მეტრიკა Scopus-ში. 
 

13:00-14:00 
Coffee Break / ყავით შესვენება 

 

 
14:00-16:00 
WoS – what is WoS; what does WoS cover; Document search in WoS; Affiliation and Author 
search in WoS; Analytical tools in WoS; Bibliometric data in WoS; Impact Factor (IF); 
Journal Citation Reports (JCR). 
WoS – რა არის WoS-ი; რას მოიცავს WoS-ი; დოკუმენტების ძიება WoS-ში; 
ორანიზაციებისა და ავტორების ძიება WoS-ში; ანალიტიკური ინსტრუმენტები WoS-ში; 
ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლები WoS-ში; იმპაქტ ფაქტორი; JCR. 
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Day 4 / დღე  4 (29 სექტემბერი ,  ხუთშაბათი) 
2. თამარ  გოგუა  /Tamar Gogua - თსუ  სამეცნიერო  კვლევებისა  და  
განვითარების  დეპარტამენტის  მთავარი  სპეციალისტი  
მისამართი :  თსუ  ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მაღლივის წინ), ანთიმოზ ივერიელის 
სახელობის აუდიტორია, უნივერსიტეტის ქუჩა 11.     
(შენიშვნა :  გთხოვთ ,  თან  იქონიოთ  ლეპტოპები)  
 
Elsevier ScienceDirect (SD) and Mendeley / ელსევიერის  ScienceDirect (SD) 
ბაზა  და  რეფერენს  მენეჯერი  Mendeley 
 
11:00-13:00  
ScienceDirect (SD) – what is SD; what does SD cover; Document search in SD; Article 
profile in SD; Journal profile in SD; SD topics. 
ScienceDirect (SD) – რა არის SD-ი; რას მოიცავს SD-ი; დოკუმენტების ძიება SD-ში; 
სტატიის პროფილი SD-ში; ჟურნალის პროფილი SD-ში; SD თემები. 
 

13:00-14:00 
Coffee Break / ყავით შესვენება 
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14:00-16:00 
Reference Manager “Mendeley” – what is Mendeley; How Does Mendeley Help? Overview: 
Using Mendeley; Create a free account; Mendeley Desktop/Web; Library at Mendeley; Using 
the Mendeley Citation Plug-In; Career Opportunity at Mendeley. 
ბიბლიოგრაფიის მენეჯერი „Mendeley“ - რა არის Mendeley? როგორ გვეხმარება 
Mendeley? Mendeley-ის გამოყენება - მიმოხილვა; პროფილის შექმნა; Mendeley-ის 
ვერსიები (Desktop/Web); ბიბლიოთეკა Mendeley-ში; Mendeley-ში ციტირების 
პლაგინების გამოყენება; კარიერული შესაძლებლობები Mendeley-ში. 
 
16:00- 16:10 შესვენება 
 
16:00 – 18:00 შეჯამება პროექტის მონაწილეების მიერ 
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Workshop VIII 

Day 5 / დღე  5(30 სექტემბერი ,  პარასკევი) 
 

3. თამარ  გოგუა  /Tamar Gogua - თსუ  სამეცნიერო  კვლევებისა  და  
განვითარების  დეპარტამენტის  მთავარი  სპეციალისტი  
მისამართი :  თსუ  ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მაღლივის წინ), ანთიმოზ ივერიელის 
სახელობის აუდიტორია, უნივერსიტეტის ქუჩა 11.     
(შენიშვნა :  გთხოვთ ,  თან  იქონიოთ  ლეპტოპები)  
 
Research funding foundations / Grant writing  
სამეცნიერო  კვლევების  ხელშემწყობი  ფონდები  / საგრანტო  პროექტი  
(შოთა  რუსთაველის  საქართველოს  ეროვნული  სამეცნიერო  ფონდის  
მაგალითზე)  
 
11:00-13:00 
Research funding foundations  



	   9	  

What is research funding foundations; Goals and priorities; Shota Rustaveli National Science 
Foundation of Georgia (SRNSFG); Different calls; Grant management systems; Grant 
submission. 
სამეცნიერო  კვლევების  ხელშემწყობი  ფონდები  
სამეცნიერო კვლევების დამფინანსებელი ფონდები; მიზნები და პრიორიტეტები; შოთა 
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სხვადასხვა საგრანტო 
კონკურსი; გრანტების მართვის სისტემა; გრანტების წარდგენა. 

13:00-14:00 
Coffee Break / ყავით  შესვენება  

 
 
14:00-16:00 
Grant writing / საგრანტო  პროექტის  წერა  
Call for proposals; Documents and annexes; Project structure; Goals, outcomes and results; 
Project time-frame; Project budget. 
საგრანტო კონკურსი; დოკუმენტების და დანართები; პროექტის სტრუქტურა; მიზნები, 
ამოცანები და შედეგები; პროექტის გეგმა-გრაფიკი; პროექტის ბიუჯეტი.  
16:00- 16:10 შესვენება 
 
16:00 – 18:00 შეჯამება პროექტის მონაწილეების მიერ 
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Workshop VIII 1-ლი  ოქტომბერი  
 

 
დღე  6 (1-ლი  ოქტომბერი ,  შაბათი) 
 
1. თეიმურაზ  ყანჩელი   - თსუ  ბიბლიოთეკის  ელექტრონული  რესურსების  
გამგე  
მისამართი :  თსუ  ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მაღლივის წინ), ანთიმოზ ივერიელის 
სახელობის აუდიტორია, უნივერსიტეტის ქუჩა 11.   
(შენიშვნა :  გთხოვთ ,  თან  იქონიოთ  ლეპტოპები)  
 
11:00-13:00  
სამეცნიერო ნაშრომი. ლიტერატურის მოძიება, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბაზები. დამუშავება და გამოყენებული ლიტერატურის სიის გაფორმება.  
დამუშავება და გამოყენებული ლიტერატურის სიის გაფორმება. სამეცნიერო ნაშრომის 
პუბლიკაცია. გამომცემლობები, ჟურნალები.  
 

13:00-14:00 
ყავით შესვენება 
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14:00-16:00 
ციტირება. ციტირების მართვის მიზნით Google Scholar -ის ავტორის პროფილის შექმნა 
და მართვა. თსუ-ს რეპოზიტორი. ციტირების ინდექსი -Web of Science. ციტირების 
ინდექსი - Scopus. პრაქტიკული რჩევები. ციტირების ინდექსის გაზრდის 
შესაძლებლობები.  
 
16:00- 16:10 შესვენება 
 
16:00 – 18:00 შეჯამება პროექტის მონაწილეების მიერ 
 
 


