
E ISSN 2667 

 
 

ჟურნალის მიზანი, ამოცანები 

Alte უნივერსიტეტის შრომების კრებული ( ყოფილი თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული )  არის რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი  ყოველწლიური სამეცნიერო შრომების კრებული, რომელსაც 2009 წლიდან 

გამოსცემს უნივერსიტეტი. 

 სამეცნიერო შრომების კრებული არის მულტიდისციპლინური და მულტილინგვური 

ჟურნალი;  ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს:  სამართლის,ბიზნესის, ეკონომიკის, 

ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით  ახალი თეორიულ/ 

მეთოდოლოგიური  ცოდნის ფორმირებას, ისევე როგორც   პრაქტიკული კვლევების 

განვითარებას როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით. 

სტატიების მიღების პროცედურა 

სარედაქციო კოლეგია მიღებულ სტატიებს გადაუგზავნის ორ გარეშე ექსპერტს. სტატიები 

გადის ბრმა რეცენზირებას.   იმ შემთხვევაში თუ სტატია მიიღებს ორ დადებით რეცენზიას, 

დაიბეჭდება ჟურნალში; 

ერთ-ერთი უარყოფითი რეცენზიის შემთხვევაში, სტატია იგზავნება მესამე რეცენზენტთან; 

სტატიის მიღების შესახებ ავტორებს ეცნობებათ წერილობით ელექტრონული ფოსტის 

საშუალებით;. 

ჟურნალის რედაქციისთვის სტატიების გადაგზავნა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. 

 სტატიის შეფასების კრიტერიუმები: 

 სტატიის სტრუქტურა (აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია); 

 სტატიის სიახლე და კონტრიბუცია შესაბამის სფეროში (კმაყოფილებს 

მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია); 

 მეთოდოლოგიური გამართულობა და მოსაზრებების არგუმენტირებულობა 

(აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია); 

 კვლევის თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ 

გასაუმჯობესებელია); 



 ციტირების წესების დაცვა (აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია). 

 

ავტორებისათვის 

სტატიის გაფორმებისა და ციტირების წესები 

წარმოდგენილი ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ნაშრომის მოცულობა არ უნდა იყოს 5 გვერდზე ნაკლები და არ უნდა 

აღემატებოდეს A4 ზომის 9 ნაბეჭდ გვერდს; 

 უნდა მოგვაწოდოთ ნაშრომის ელექტრონული და ნაბეჭდი ვერსიები: 

 ნაშრომს უნდა ახლდეს: 

ავტორის თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება, აფილაცია ელექტრონული მისამართი; 

 აბსტრაქტი ინგლისურ ენაზე - 150-200 სიტყვა; 

 3-5 საკვანძო სიტყვა; 

 გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა; 

 დამოწმებებისა და ბიბლიოგრაფიებისთვის  ისარგებლეთ ილიაუნის ციტირების 

სტილით (იხ დანართი) 

 ნაშრომი აკრეფილი უნდა იყოს Sylfaen შრიფტით, ინგლისურენოვანი სტატიები 

შრიფტით Times New Roman 

 შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1.5. 

 სურათები, ცხრილები და დიაგრამები თავსდება ტექსტში და ინომრება არაბული 

ციფრებით. 

მოთხოვნების დარღვევით წარმოდგენილი ნაშრომი არ დაიბეჭდება. სტატია ავტორს არ 

უბრუნდება. 

 

 

 

 

 



 

 
რედაქტორი  

მზია ჯამაგიძე  ალტე უნივერსიტეტი, საქართველო  

 

სარედაქციო კოლეგია  

ბაოტიანი პან  ლანჟოუს უნივერსიტეტის ვიცე-

პრეზიდენტი, ჩინეთი  

გაბისონია ზვიად  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 

უნივერსიტეტი, საქართველო  

თოქმაზიშვილი მიხეილ  ალტე უნივერსიტეტი, საქართველო  

იუსუბოვი სებუჰი  აზერბაიჯანის ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი  

ცხადაძე ქეთევან  ალტე უნივერსიტეტი, საქართველო  

წერეთელი მზია  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

საქართველო  

შამილაშვილი მანანა  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო  

მაისაშვილი ხათუნა  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

საქართველო  

მაყაშვილი ანა  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო  

ჩოჩია არჩილ  ტალინის ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტი, ესტონეთი  

ჯამაგიძე ლელა  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, საქართველო  

სკოტი ჯონათან  ოსტინ პეის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(აშშ)  

ტექნიკური უზრუნველყოფა:  

ლაშა ბოლქვაძე  

თამთა ნიკოლაძე  

  

კონტაქტი 

რედაქციის მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2 

ტელეფონი: (+995 32) 240 29 46,  (+995 32) 240 29 48. 

m.jamagidze@alte.edu.ge 



ვებ-გვერდი: www.alte.edu.ge 

©ყველა უფლება დაცულია. 

რეფერირებადი და რეცენზირებული სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი  

სტატიების ავტორთა თვალსაზრისი შეიძლება არ ემთხვეოდეს რედაქციისას. ავტორი და 

რეცენზენტი პასუხს აგებს ნაშრომის ხარისხსა და შინაარსზე. ჟურნალის არც ერთი ნაწილი 

არანაირი ფორმით და საშუალებით არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ავტორის ან 

გამომცემლის წერილობითი ნებართვის გარეშე. საავტორო უფლებების დარღვევა ისჯება 

კანონით. 
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About Journal 

 

Alte Scientific Research Journal (former TOU Scientific Research Journal) has been published 

by University since 2009. 

The journal is a peer-reviewed annual multilingual and multidisciplinary and its aim is to 

encourage local and global theoretical and applied research in the areas of Business, Economics, 

Humanities and Social Sciences. 

 

Submission Requirements 

The Journal welcomes the submission articles in the following scientific fields Business, Economy 

Humanities, and social science 

Articles submitted to the journal must be original and not have been published before. Each paper 

is reviewed by the editor and then sent to two independent referees for double blind peer review. If 

the article judged twice suitable, it will be published; If one review will be negative, the article is 

sent to the third reviewer; The final decision will be notified authors by e-mail. 

Papers can be submitted any time through the year 

Manuscript assessment Criteria 
 Structure of the article; Acceptable/Needs improvement 

 Keeping the rules of citation; Acceptable/needs improvement 

 Methodological justification and argumentation; Acceptable/Needs improvement 

 News and Contributions in the relevant field; Acceptable/Needs improvement 

 Theoretical and practical results of the research. Acceptable/Needs improvement 

For Authors 

Please prepare your manuscript before submission, using the following guidelines: 

The submitted paper should meet the following requirements: 
 The length of the Article should be minimum 5 and not exceed 9 pages of A4 size; 



 Send electronic version: 

 The work must be accompanied by Author's Name, Surname, Title, affiliation, e-mail; 

 Abstract in English 150-200 words 3-5 keywords; 

 List of used literature; 

 The paper must be in Sylfaen font, in English -Times New Roma 

 Font size 11, interval 1.15. 

 Pictures, Tables and Diagrams must be Arabic numbering and placed in the text 

The paper will not be published in violation of the requirements. 

Papers will not be returned to the authors 
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