მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების განაცხადების
შეფასების კრიტერიუმები
#

შეფასების კრიტერიუმი

ქულები

შეფასება
(ქულა)

1

ღონისძიების მნიშვნელობა 3 ქულა
6 ქულა
9 ქულა
12 ქულა
15 ქულა
(ორგანიზატორის
არ არის
ნაკლებად
კარგი
ძალიან
განსაკუთრებით
ავტორიტეტულობა, სტატუსი,
მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი
მასშტაბი, აქტუალობა, ა.შ. )
შეფასებისას მნიშვნელობა ენიჭება ორგანიზატორის სტატუსსა და მნიშვნელობას, ღონისძიების სტატუსსა და მნიშვნელობას და მასშტაბს.
2
განმცხადებლის როლი/მონაწილეობა ღონისძიებაში
2.1
5 ქულა
10 ქულა
15 ქულა
სასტენდო მოხსენება
სექციის მოხსენება
პლენარული
(პოსტერი)
მოხსენება
(Key note
speaker)
2.2
2 ქულა
4 ქულა
6 ქულა
8 ქულა
ღონისძიებაში
მოდერატორი;
სამეცნიერო
ღონისძიების
განხორციელებული
რაპორტერი
სიმპოზიუმის/
სამეცნიერო
სხვა სამეცნიერო
კონფერენციის
სესიის თანა/
კომიტეტის
აქტივობა
სამეცნიერო
ხელმძღვანელობა;
თანა/ხელმძღვან
გამოცემის
სამეცნიეროელობა; წევრობა
სარედაქციო ჯგუფის
საორგანიზაციო
წევრობა
კომიტეტის
წევრობა
2.1-სა და 2.2-ში იწერება ერთი, უმაღლესი ქულა.
3
ბიუჯეტი
0 ქულა
2 ქულა
4 ქულა
6 ქულა
8 ქულა
10 ქულა
არ შეესაშეესაბამება რეალურ
შეესაბამება და აქვს
შეესაბამება და აქვს
შეესაბამება და აქვს
შეესაბამება და
ბამება
ხარჯებს
ფონდიდან
ფონდიდან
ფონდიდან
აქვს ფონდიდან
რეალურ
მოთხოვნილი
ოთხოვნილი თანხის
მოთხოვნილი
მოთხოვნილი
ხარჯებს
თანხის მინ. 10%
მინ. 20%
თანხის მინ. 50%
თანხის მინ. 20%
თანადაფინანსება
თანადაფინანსება
თანადაფინანსება
(თანადაფინანსე
(თვითდაფინანსება,
(თვითდაფინანსება,
(თვითდაფინანსება,
ბა მომწვევი
ან სხვა წყაროდან)
ან სხვა წყაროდან)
ან სხვა წყაროდან)
მხარისგან)
ფასდება ბიუჯეტის ხარჯების შესაბამისობა და თანადაფინანსების კომპონენტი
4

განმცხადებლის სტატუსი

3 ქულა
მაგისტრი /
მაგისტრანტი
დოქტორის ხარისხის მქონე პირს ენიჭება 5 ქულა, დოქტორანტს - 4 ქულა, მაგისტრს, ან მაგისტრანტს - 3 ქულა

4 ქულა
დოქტორანტი

5 ქულა
დოქტორი

5

განმცხადებლის
სამეცნიერო ნაშრომები

1 ქულა
ადგილობრივი
საკონფერენციო
აბსტრაქტები

2 ქულა
საერთაშორისო
საკონფერენციო
აბსტრაქტები

3 ქულა
პუბლიკაცია
ადგილობრივ
რეფერირებად
ჟურნალში

4 ქულა
პუბლიკაცია
საერთაშორისო
რეფერირებად
ჟურნალში,
ადგილობრივი
აკადემიური
გამომცემლობის
მიერ გამოცემული
მონოგრაფია

5 ქულა
საერთაშორისო
აკადემიური
გამომცემლობის
მიერ
გამოცემული
მონოგრაფიის
თანა/ავტორობა

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მაქსიმუმ 3 ნაშრომი (ქულები ჯამდება)
6

მონაწილეობა სამეცნიერო
კვლევით პროექტებში

1 ქულა
2 ქულა
ადგილობრივ და
საერთაშორისო
საქართველოფონდების/ორგანიუცხოეთის
ზაციების მიერ
ერთობლივ
დაფინანსებულ
პროექტში
პროექტში
მონაწილეობა
მონაწილეობა
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მაქსიმუმ 3 პროექტი (განიხილება მხოლოდ ის საგრანტე პროექტები, რომლებიც დაიწყო ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში; აგრეთვე მხოლოდ ძირითადი პერსონალისა და ხელმძღვანელის სტატუსით მონაწილეობა); ქულები ჯამდება.
7

განმცხადებლის ასაკობრივი ჭრილი

1 ქულა
40 წლის ზემოთ

7 ქულა
35-დან 40 წლამდე

14 ქულა
35 წლამდე

35 წლამდე ახალგაზრდა მეცნიერს ენიჭება 14 ქულა, 35-40 წლამდე - 7 ქულა, 40 წლის ზემოთ - 1 ქულა
ჯამი:
შენიშვნა: ერთნაირი ქულების შემთხვევაში, პრიორიტეტულია პირველი კრიტერიუმის ქულა, ესეც თუ დაემთხვა - ფინანსდება ნაკლები ბიუჯეტის მქონე პროექტი.

