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პროექტის რეგისტრაციის დროს 

მობილობის ლოტი 

 

პროექტის თავფურცელი 
 

I გვერდი 

 

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

General information about  project 

1 მოხსენების სათაური ქართულად  

 Presentation title in English  

2 მოხსენების ტიპი         □ ორალური                  □ სასტენდო 

 Presentation type        □ Oral                                □ Poster 

3 
საერთაშორისო ღონისძიების დასახელება 

(სავარაუდო) 
 

 Title of International Event (intended to attend)  

4 
საერთაშორისო ღონისძიების ჩატარების დრო 

(სავარაუდო) 
 

 Event Date (if applicable)  

5 თანადაფინანსების თანხა  

 Co-founding  (GEL)  

6 პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი)  

 Total Budget (GEL)  

ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ 

Information about applicant 

7 განმცხადებლის სახელი, გვარი  

 Name, Surmane  

8 სქესი  

 sex  

9 დაბადების თარიღი  

 Date of birth  

10 განმცხადებლის აკადემიური ხარისხი  

 Academic degree  

11 აკადემიური ხარისხის მინიჭების თარიღი  

 Date of degree award  



 

12 ახალგაზრდა მეცნიერის სტატუსი □ კი                 □ არა 

 Young Scientist □ Yes                 □ No 

13 
სამუშაო ადგილი (თანამდებობა, 

განყოფილება/დეპარტამენტი, ორგანიზაცია) 
 

 
Workplace (position,  unit/department, 

organization) 
 

14 ტელეფონი  

 Telephone  

15 ელ.ფოსტა  

 E-mail  

 

სამეცნიერო მიმართულებები  

Scientific Field 

16 მიმართულება  

Field 
 

 ქვემიმართულება 

Sub-field 
 

 1  

 2  

 3  

17 პროექტით გათვალისწინებული კვლევის 

საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5 ტერმინისა) 
 

 Research project key-words (no more than 5 

terms) 
 

   

18. არასასურველი ექსპერტი/ Excluded Reviewer 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მიუთითეთ მაქსიმუმ 3 ექსპერტი 

If applicable, indicate maximum 3 experts 

№ არასაურველი ექსპერტის სახელი, გვარი ორგანიზაციის დასახელება (არასავალდებულო) 

1   

2   

3   

№ Name, Surname of excluded reviewer Affiliation (optional) 

1   

2   

3   

 

 საპროექტო დოკუმენტაცია 

 

19 საპროექტო წინადადება (PDF) (ქართული) PDF ფაილის ატვირთვა 

20 Project proposal (ENG) PDF file upload 

21 ბიოგრაფია (CV ) PDF ფაილის ატვირთვა 

22 CV  PDF file upload 

23 კონკურსის გამოცხადებიდან ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში გამოქვეყნებული სამი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციის ასლი 

PDF ფაილის ატვირთვა 

24 Three of the most important publications published 

during last 3 years before the call announcement 

PDF file upload 

25 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ PDF ფაილის ატვირთვა 

26 Letter of Co-Funding Commitment PDF file upload 

 


