




დანართი № 2 
 

 

 

 
                                                      

”ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების” კონკურსში წარსადგენი 

 

განცხადება 

 

 

წარმოგიდგენთ რა ინფორმაციას საკონკურსო პროექტის შესახებ, ვადასტურებ, რომ 

გავეცანი ”ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი 

სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების გაცემის წესისა და საგრანტო 

განაცხადის შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 23 ივნისის #120 დადგენილებას, აგრეთვე, ,,ახალგაზრდა 

მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტების 2011 წლის კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის 

პირობებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციის ფორმების დამტკიცების შესახებ” სსიპ 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 

2011 წლის 29 ივლისის №50 ბრძანებას, და ხელისმოწერით ვაცხადებ კონკურსის 

პირობებზე თანხმობას. ასევე, ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ პროექტის შესახებ ფონდის 

ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ინფორმაცია ზუსტია და არ შეიცავს ყალბ 

მონაცემებს. ვეთანხმები, რომ ფონდი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს 

გადაამოწმოს ამ ინფორმაციის სიზუსტე და რაიმე სიყალბის აღმოჩენის შემთხვევაში 

მოხსნას აღნიშნული პროექტი კონკურსიდან.  

გთხოვთ, განიხილოთ ჩემი პროექტი  2011 წლის ”ახალგაზრდა მეცნიერთა 

უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტების” კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 

 

1. პროექტის შიფრი YS/…/…11 

2. პროექტის სათაური: 

3. ფონდიდან მოთხოვნილი საგრანტო დაფინანსება (ლარი): 

4. პროექტის ხანგრძლივობა (თვეები): 

5. პროექტის წარმომდგენი: 

6. ფონდის ელექტრონულ ბაზაში პროექტის საბოლოო წარდგენის თარიღი 

          

 

 

 ხელმოწერა 



                                                                                                                                                            დანართი №3                       
 
 
 
                                                                      

საპროექტო წინადადება 

1.საგრანტო პროექტის სახელწოდება; 

2.სამეცნიერო კვლევის მიმართულება, ქვემიმართულება; 

3.სამეცნიერო კვლევის აქტუალობის დასაბუთება; (აღწერილი განსახორცილებელი 

სამეცნიერო კვლევა არის მიმდინარე კვლევის შემადგენელი ნაწილი თუ ახალი 

პროექტი); 

4.არსებული გამოცდილების მიმოხილვა; 

5.კვლევის მიზანი, დასახული ამოცანები; 

6.კვლევის მეთოდიკა; 

7.სტაჟირების მოსალოდნელი შედეგები და მიღებული გამოცდილების 

საქართველოში შემდგომი გამოყენების დასაბუთება; 

8.სტაჟირების მნიშვნელობა ახალგაზრდა მეცნიერის პროფესიული 

განვითარებისთვის. 

 
 



                                                                                                                                       დანართი №4 

ბიუჯეტი 
 

                                                     

# 
ხარჯვის 

კატეგორია 

ფონდიდან 

მოთხოვნილი 

დაფინანსება 

სხვა წყარო(ებ)იდან 

მიღებული დაფინანსება 
შენიშვნა 

შესაბამისი 

უცხოური 

ვალუტა 
ლარი 

შესაბამისი 

უცხოური 

ვალუტა 
ლარი 

თანადაფიანანსე

ბაში მონაწილე 

ორგანიზაცია ან 

პირი 

1 

საერთაშორისო 

მგზავრობა 

(თვითმფრინავი

/ მატარებელი/ 

ავტობუსი და 

სხვა)            

2  ვიზა           

3  დაზღვევა           

4 
სტიპენდია           

 

 

სტაჟირების პერიოდი (განისაზღვროს სტაჟირების დაწყება და დასრულება)  
 
 

სულ ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარებში:  ------------------------------ 

 
სულ თანადაფინანსება (თანადაფინანსების ვალუტის ჩვენებით) ---------------- 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი № 5 
სარეკომენდაციიო წერილი 

(ივსება რეკომენდატორის მიერ კონფიდენციალურად; ფონდში წარმოდგენილი უნდა იქნას 

დალუქული და რეკომენდატორის მიერ ხელმოწერილი კონვერტით) 
 
ახალგაზრდა მეცნიერის პირადი მონაცემები: 

 
 
სახელი, გვარი 

 

  
აკადემიური/სამეცნიერო 

ხარისხი 

 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია 
(ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა)

 

 
ამჟამინდელი საქმიანობა 
(თანამდებობა) 

 

 
სტაჟირებისას 

განსახორციელებლი კვლევის  

დასახელება 

 

 
რეკომენდატორის პირადი მონაცემები: 

 
� რამდენი წელია/თვეა იცნობთ ახალგაზრდა მეცნიერს  და რა პროფესიული და 

საქმიანი  ურთიერთობა გაკავშირებთ მასთან 

 
 
 
 

 
� გთხოვთ, შეაფასოთ ახალგაზრდა მეცნიერი შემდეგი ნიშნების მიხედვით: 

 

სახელი, გვარი   

თანამდებობა/აკადემიური 

თანამდებობა 
 

აკადემიური/სამეცნიერო 

ხარისხი 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
(ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა)

 

ამჟამინდელი საქმიანობა 
(თანამდებობა, 

დაწესებულება/ორგანიზაცია) 

 

სხვ.  



 უმაღლესი კარგი დამაკმაყოფილ

ებელი 
სუსტი

1 პროფესიული უნარ-

ჩვევები 
    

2 სამეცნიერო 

პრობლემატიკაში 

ორიენტირების უნარი 

    

3 მიზანდასახულობა     

4 პასუხისმგებლობა     

5 მოქნილი აზროვნება     

6 კომუნიკაბელურობა და 

პროფესიული ეთიკა 
    

 
� გთხოვთ, განმარტოთ რატომ აძლევთ ახალგაზრდა მეცნიერს რეკომენდაციას 2011 

წელს ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის საგრანტო 

პროექტის დაფინანსების გაცემის მიზნით კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 
 
 
 
 

 
 
  

� რამდენად მიეხმარება  ახალგაზრდა მეცნიერს სტაჟირება თქვენს დაწესებულებაში  

მომავალი საქმიანობისათვის;    
 

 

სურვილის შემთხვევაში მიუთითეთ დამატებითი ინფორმაცია 
 
 

 

  

 
 

რეკომენდატორის ხელმოწერა: 

თარიღი: 
                                                                                                              

 
 

 
 


