დანართი №2
დამტკიცებულია
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გენერალური დირექტორის
2018 წლის 19 ოქტომბრის № 151 ბრძანებით
ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS-ში (Grants Management Unified System)
პროექტის რეგისტრაციის დროს

კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ
I გვერდი
ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

პროექტის სათაური (ქართულად)
1
Project Title (in English)
2

პროექტის ხანგრძლივობა (თვეები)

3

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა (ლარი)

4

თანადაფინანსების თანხა

5

პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი)

6

მაგისტრანტი(სახელი, გვარი)

4-დან 10 თვის ჩათვლით

Master Student (Name, Surname)

7

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება
Higher Education Institution

8

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება
Master program title

9

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი
(სახელი, გვარი)

10

პროექტის აბსტრაქტი

11

პროექტით გათვალისწინებული კვლევის
საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5
ტერმინისა)

12

საპროექტო წინადადება (ქართული)

13

PDF ფაილის ატვირთვა

PDF ფაილის ატვირთვა

სამეცნიერო მიმართულებები
მიმართულება
ქვემიმართულება
1
2
3
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14 არასასურველი ექსპერტები
N
სახელი, გვარი
სამეცნიერო მიმართულება
აფილიაცია
1
2
3
შენიშვნა: ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მიუთითეთ მაქსიმუმ 3 ექსპერტი

II გვერდი
ორგანიზაცია
ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ
1
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი
2
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
3
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ხელმძღვანელი/რექტორი
(სახელი გვარი)
4
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ვებგვერდი
5
ელ. ფოსტა
6
ტელეფონი
7
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპსუსდ)
8
უმაღლესი საგანამანათლებლო
დაწესებულების თანადაფინანსების ცნობა
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

PDF ფაილის ატვირთვა

ინფორმაცია სხვა იურიდიული/ფიზიკური პირის შესახებ, რომელიც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
უზრუნველყოფს პროექტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
9
საიდენტიფიკაციო კოდი
10
იურიდიული პირის სახელწოდება
11
უფლებამოსილი პირი (სახელი, გვარი)
12
ელ.ფოსტა
13
ტელეფონი
14
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)
15
თანხმობის წერილი (ასეთის არსებობის
PDF ფაილის ატვირთვა
შემთხვევაში)
16
ფიზიკური პირი (სახელი, გვარი)
17
პირადი ნომერი
18
ელ. ფოსტა
19
ტელეფონი
20
თანხმობის წერილი (ასეთის არსებობის
PDF ფაილის ატვირთვა
შემთხვევაში)
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III გვერდი
სამეცნიერო გუნდი
ინფორმაცია პროექტში ჩართული მკვლევრების შესახებ
მაგისტრანტი
1
პირადი ნომერი
2
სახელი, გვარი
3
ბიოგრაფია (CV )
4
ცნობა მაგისტატურის სწავლის შესახებ და
ნიშნების ფურცელი
5
ელ. ფოსტა
6
ტელეფონი
სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი
7
პირადი ნომერი
8
სახელი, გვარი
9
აკადემიური ხარისხი
10
თანამდებობა
11
აფილიაცია (უნივერსიტეტი/ინსტიტუტი/
ცენტრი/ფაკულტეტი)
12
ელ. ფოსტა
13
ტელეფონი
14
ბიოგრაფია (CV)
კონსულტანტი (დამატების ოპცია)
15
პირადი ნომერი
16
სახელი, გვარი
17
აკადემიური ხარისხი
18
თანამდებობა
19
აფილიაცია (უნივერსიტეტი/ინსტიტუტი/
ცენტრი/ფაკულტეტი)
20
ელ. ფოსტა
21
ტელეფონი
22
ბიოგრაფია (CV)
CV in English (უცხოელის შემთხვევაში)
23
კონსულტანტის თანხმობის წერილი
Letter of commitment (from foreign scientist)

PDF ფაილის ატვირთვა
PDF ფაილის ატვირთვა

PDF ფაილის ატვირთვა

PDF ფაილის ატვირთვა
PDF file upload
PDF ფაილის ატვირთვა
PDF file upload

შენიშვნა: თუ სამეცნიერო ხელმძღვანელი ან კონსულტანტი უცხოელია, საჭიროა, ბიოგრაფია წარმოდგენილი
იყოს ინგლისურ და ქართულ ენებზე. უცხოელი კონსულტანტისათვის ასევე საჭიროა, წარმოადგინოთ თანხმობის
წერილის ორიგინალი (ინგლისურ ენაზე) და მისი ქართული თარგმანი, დამოწმებული თარჯიმანთა ბიუროს მიერ.

IV გვერდი
გეგმა-გრაფიკი
ივსება GMUS-ში
V გვერდი
ბიუჯეტი
ივსება GMUS-ში
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