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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.
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სარედაქციო კოლეგია
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აზერბაიჯანის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი
ალტე უნივერსიტეტი, საქართველო
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო
ტალინის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი, ესტონეთი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, საქართველო
ოსტინ პეის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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