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The University of Georgia 

School of Health Sciences and Public Health 

 

Greeting to Conference Participants 

  

Dear Students, Honored Guests 

and Participants of the Confer-

ence! 

I would like to greet you in 

name of the School of Health 

Sciences and Public Health and 

wish you  success  in  profes-

sional activities and career ad-

vancement. 

The 2016 is an jubilee year for the School of Health Sci-

ences and Public Health. During 10 years there were pre-

pared about 100 specialists of Healthcare Administration, 

Public Health and nurses. 

Nowadays  there  operate  8  higher  education programs in 

Georgian and English languages, where there study more 

than 600 local and international students. In learning and 

scientific-research processes there are involved Universities 

of USA and Europe. For strengthening and promoting re-

search and international communication skills of the stu-

dents there will be held annual conferences. 

Students of Bachelor, Master and Doctoral programs and 

Health School graduates will be able to present the results 

of their researches. The papers will be performed in lan-

guages of learning programs and will be published in ab-

stract form in supplement of electronic journal “Caucasus 

Journal of Health Sciences and Public Health”.    

The papers of Doctoral students and the best papers of 

Master program students will be  published  in the basic 

edition of the journal in English. Publishing articles is  free 

and available for all students. The journal platform is creat-

ed within the borders of  Doctoral Program  in Public 

Health: Norway Experience of Third Cycle Studies for 

Georgia Project number CPEA-2012/10040, I would like to 

thank the project coordinator, professor Toralf Hasvold and 

Norwegian people.   

    

 

 

 

Tamar Lobjanidze 

Dean of the School  

 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი 

ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა 

 

 

მისალმება კონფერენციაში მონაწილეებისადმი 

 

ძვირფასო სტუდენტებო, საპატიო სტუმრებო და 

კონფერეცნიის მონაწილეებო! 

მოგესალმებით საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთე-

ლობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სკოლის სახელით და მინდა გისურვოთ წარმატებები 

პრფოფესიულ საქმიანობასა და კარიერულ წინსვლაში. 

2016 წელი არის სკოლის საიუბილეო წელი. 10 წლის 

განმავლობაში 100-მდე ჯანმრთელობის ადმინისტრი-

რებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალის-

ტი, ექთანი იქნა მომზადებული. დღეს სკოლაში მოქმე-

დებს უმაღლესი განათლების 8 ქართული და ინგლისურ-

ენოვანი პროგრამა, რომელზეც სწავლობს 600-ზე მეტი 

ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტი, სასწავლო 

და სამეცნიერო კვლევით პროცესში ჩართულია ამერიკის 

შეერთებული შტატებისა და ევროპის უნივერსიტეტები. 

სტუდენტისთვის კვლევითი და საერთაშორისო დონეზე 

კომუნიკაციის უნარების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის 

მიზნით ყოველწლიურად ჩატარდება სტუდენტური 

კონფერენციები. სკოლის ბაკალავრები, მაგისტრანტები, 

დოქტორანტები და კურსდამთავრებულები შეძლებენ 

თავიანთი კვლევის შედეგების პრეზენტაციებს. ნაშრო-

მები შესრულდება სასწავლო პროგრამების ენებზე თეზი-

სების სახით და გამოქვეყნდება ელექტრონული ჟურნა-

ლის “Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health” 

დამატებებში. ჟურნალის ძირითად ნომრებში ინგლისურ 

ენაზე სტატიების სახით გამოქვეყნდება დოქტორანტების, 

ასევე საუკეთესო სამაგისტრო ნაშრომები. ჟურნალში 

სტატიების გამოქვეყნება უფასოა და ხელმისაწვდომია 

ყველა სტუდენტისთვის. ჟურნალის პლატფორმა შექმნი-

ლია Doctoral Program in Public Health: Norway Experience 

of Third Cycle Studies for Georgia Project number CPEA-

2012/10040, ნორვეგიული პროექტის ფარგლებში, რის-

თვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პროექტის 

კოორდინატორს პროფესორ ტორალფ ჰასვოლდს და 

ნორვეგიელ ხალხს. 

 

 

თამარ ლობჟანიძე 

სკოლის დირექტორი 


