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1. ინფორმაცია ძირითადი პერსონალის შესახებ
№

პირადი
ნომერი

სახელი,
გვარი

დაბადების
თარიღი

სქესი

აკადემიური
ხარისხი

კვალიფიკაცია

პოზიცია
პროექტში

ახალგაზრდა
მეცნიერის
სტატუსი (კი,
არა)

CV (pdf
ფაილი)

თანხმობის
წერილი*(PDF
ფაილი)
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degree

Qualification

Position in
the project

Young
Scientist
(Yes, No)

CV
(PDF
file)

Letter of
commitment*
(PDF file) (if
applicable)
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2
3
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№

ID number

Name,
Surname

Date of
birth

Sex
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3
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*შენიშვნა: თანხმობის წერილი იტვირთება მხოლოდ უცხოეთის მოქალაქე ძირითადი პერსონალის არსებობის
შემთხვევაში, ორიგინალი და შესაბამისი ქართული თარგმანი.
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