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დანართი N1 

 

,,პროექტისადმი წაყენებული მოთხოვნები“ 

საპროექტო განაცხადის ფორმა 

 

1. ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

 

1. პროექტის დასახელება   

2. სამეცნიერო დარგი/მიმართულება 

(თსუ-ის აკადემიური საბჭოს №128/2013 

დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართი 2-ის მიხედვით) 

 

3. პროექტის ხანგრძლივობა:  

 

2. ინფორმაცია პოსტდოქტორანტად მუშაობის მსურველის შესახებ 

 

3. საპროექტო წინადადება 

საპროექტო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქვემოთ მოცემული სტრუქტურის მიხედვით არა 

უმეტეს შვიდი A4 ზომის გვერდის მოცულობით. 

1. პროექტის სახელწოდება; 

1 სახელი  

2 გვარი  

3 დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):  

4 დაბადების ადგილი (ქალაქი, ქვეყანა):  

5 საცხოვრებელი ადგილის მისამართი 

(ინდექსის მითითებით): 

 

6 ტელეფონი, ფაქსი:  

7 ელექტრონული ფოსტა:  

8 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი:  

9 ამჟამინდელი საქმიანობა (თანამდებობა):  



2. პროექტის აქტუალობა, უნიკალობა, (მათ შორის საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა); 

3. მიზნები, ამოცანები და მოსალოდნელი შედეგები; 

4. კვლევის მეთოდოლოგია, მიდგომები; 

5. განხორციელების გეგმა-ეტაპები; 

6. პროექტის საბოლოო შედეგები და მათი გამოყენება (პროექტის შესაძლო ბენეფიციარები); 

7. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, მათ შორის საკონფერენციო მოხსენებები, 

პრეზენტაცია და სხვ;  

9. პროექტის მდგრადობა და სამომავლო განვითარების გეგმა (მიუთითეთ პროექტის 

დასრულების შემდგომ რა განვითარება ელის მიღებულ შედეგებს; მათ შორის აღნიშნეთ პროექტის 

სამომავლო კომერციალიზაციის შესაძლებლობები). 

 

4. ინფორმაცია პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკის შესახებ 

 

 I პერიოდი II პერიოდი III პერიოდი IV პერიოდი 
 განსახორციელებელი 

სამუშაოების ჩამონათვალი 

განსახორციელებელი 

სამუშაოების ჩამონათვალი 

განსახორციელებელი 

სამუშაოების ჩამონათვალი 

განსახორციელებელი 

სამუშაოების ჩამონათვალი 

1     

2     

ანგარიშგების მასალები.1 

 

I პერიოდი II პერიოდი III პერიოდი IV პერიოდი 

1  1  1  1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

 

გავეცანი თსუ-ის აკადემიური საბჭოს №128/2013 დადგენილებას “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოსტდოქტორანტურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ” და თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილებით 

გამოცხადებულ პირობებს, ვაღიარებ მათი პირობების დაცვის ვალდებულებას.  

ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი პროექტით განსაზღვრული სამეცნიერო 

დარგის/მიმართულების ფარგლებში არსებული კვლევა არ არის დაფინანსებული სხვა 

ორგანიზაციის მიერ და არ ხორციელდება მის ბაზაზე; ამასთან ასეთის აღმოჩენის შემთხვევაში 

ვეთანხმები დებულებით გათვალისწინებულo პირობების განხორციელებას. 

ასევე ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტია და არ შეიცავს არასწორ 

მონაცემებს. ამასთანავე, ვაცნობიერებ, რომ თსუ-ის მიერ ნებისმიერი სახის არასწორი მონაცემის 

აღმოჩენის შემთხვევაში, ჩემი განაცხადი განხილული არ იქნება. 
 

 

   

თარიღი  ხელმოწერა 

 

                                                 
1 ანგარიშგების მასალების ცხრილში მიუთითეთ თითოეულ პერიოდში კონკრეტული ამოცანის შესრულების 

ამსახველი მასალა (ლაბორატორიული ჩანაწერები, ცდის ოქმები, ნახაზები, ფოტომასალა, სემინარის მასალები, 

მომზადებული სტატია, გამოქვეყნებული სტატია და ა.შ.) 


