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დანართი №2 

ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS-ში (Grants Management Unified System)  

პროექტის რეგისტრაციის დროს 

 

პროექტის თავფურცელი 

Cover page 
 

I გვერდი 

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

General information about the project 

 

 

1 
პროექტის სახელწოდება ქართულად  

Project Title in English  

2 
პროექტის ხანგრძლივობა (თვეები) 

□ 6        □ 12       □ 18         □ 24     □ 30       □ 36 
Project Duration (months) 

3 
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა (ლარი) 

 
Requested Funding From the SRNSFG (GEL) 

4 
თანადაფინანსების თანხა 

 
Co-funding  (GEL) 

5 
პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი) 

 
Total Budget (GEL) 

6 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 
 

Higher Education Institution  

7 

კვლევის განხორციელების ბაზა 

(ორგანიზაცია/დეპარტამენტი) 
 

Research Implementation Base 

(organization/department) 
 

8 
დოქტორანტი (სახელი, გვარი)  

PhD Student (Name, Surname)  

9 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი 

(სახელი, გვარი) 
 

Head of the Doctoral programme (Name, 

Surname) 
 

10 

საპროექტო წინადადება (ქართული) PDF ფაილის ატვირთვა 

Project proposal (ENG) PDF file upload 
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ინფორმაცია უცხოეთში კვლევითი ვიზიტის/სტაჟირების შესახებ 

Information about research visit / internship abroad 

11 
ინსტიტუტის სახელწოდება  

Institution title  

12 
ქალაქი  

City  

13 
ქვეყანა  

Country  

14 
ვებ-გვერდი  

web-page  

15 

უცხოეთში კვლევითი ვიზიტის/სტაჟირების 

მენტორის სახელი და გვარი 
 

Mentor of visiting fellow abroad (name, 

surmane) 
 

16 

უცხოეთში კვლევითი ვიზიტის/სტაჟირების 

ხანგრძლივობა 
 

Visiting fellowship Duration  

 

 

სამეცნიერო მიმართულებები  

Scientific Fields 

17 მიმართულება  

Field 
 

 ქვემიმართულება 

Sub-field 
 

 1  

 2  

 3  

18 პროექტით გათვალისწინებული კვლევის 

საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5 ტერმინისა) 
 

 Research project key-words (no more than 5 

terms) 
 

 

19. არასასურველი ექსპერტები  

Excluded reviewers  

N სახელი, გვარი 

Name, surname 

ინსტიტუცია 

Affiliation 

სამეცნიერო მიმართულება 

Scientific field 

ქვეყანა 

Country 

1     

2     

3     

შენიშვნა: ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მიუთითეთ მაქსიმუმ 3 ექსპერტი 

Note: If applicable, please, indicate maximum 3 reviewers 
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II გვერდი 

ორგანიზაცია Organization 

 

ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

1 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 

 

ID code 

2 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

Higher Education Institution  

3 კვლევითი ინსტიტუცია   

Research institution  

4 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ხელმძღვანელი/რექტორი 

(სახელი გვარი) 

 

Head of the host institution/Rector (name, 

surname) 

 

5 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ვებგვერდი 

 

Webpage of the Higher Education Institution 

6 ელ. ფოსტა  

E-mail address 

7 ტელეფონი  

Telephone number 

8 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-

უსდ) 

 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

 

ინფორმაცია იურიდიული/ფიზიკური პირის შესახებ, რომელიც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

უზრუნველყოფს პროექტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

Information about the organization/individual, providing research infrastructure for the project (if applicable) 

9 საიდენტიფიკაციო კოდი  

ID code 

10 იურიდიული პირის სახელწოდება  

Organization name  

11 უფლებამოსილი პირი (სახელი, გვარი)  

Authorized person (name, surname)  

12 ელ.ფოსტა  

E-mail address 

13 ტელეფონი  

Telephone number 

14 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

15 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

16 ფიზიკური პირი (სახელი, გვარი)  

Individual (name, surname)  

17 ელ. ფოსტა  

E-mail address 

18 ტელეფონი  

Telephone number 
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19 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

 

 

ინფორმაცია თანადამფინანსებლის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

Information about co-funding organization and/or co-funding individual (if applicable) 

20 საიდენტიფიკაციო კოდი  

ID code 

21 თანადამფინანსებელი იურიდიული პირი 

(სახელწოდება) 

 

Co-funding organization  

22 უფლებამოსილი პირი (სახელი, გვარი)  

Authorized person (name, surname)   

23 ელ.ფოსტა  

E-mail 

24 ტელეფონი  

Telephone  

25 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

26 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding Commitment  PDF file upload 

27 თანადამფინანსებელი ფიზიკური პირი (სახელი, 

გვარი) 

 

Co-funding individual (name, surname)  

28 ელ. ფოსტა  

E-mail address 

29 ტელეფონი  

Telephone number 

30 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding  PDF file upload 

 

 

 

 

III გვერდი 

პროექტში ჩართული პერსონალი Project personnel 

 

ინფორმაცია  პროექტში ჩართული პერსონალის შესახებ 

Information about personnel involved in the project 

დოქტორანტი 

PhD Student 

1 პირადი ნომერი  

ID number 

2 სახელი, გვარი  

Name, surname  

3 ბიოგრაფია (CV ) PDF ფაილის ატვირთვა 

CV  PDF file upload 

4 ცნობა დოქტორანტურის პროგრამაზე 

სწავლის შესახებ და ნიშნების ფურცელი 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Reference for the PhD student PDF file upload 
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5 ელ. ფოსტა  

E-mail address 

6 ტელეფონი  

Telephone number 

დისერტაციის ხელმძღვანელი 

Thesis Supervisor 

7 პირადი ნომერი  

ID number 

8 სახელი, გვარი  

Name, surname  

9 აკადემიური ხარისხი  

Academic degree  

10 თანამდებობა  

Position  

11 აფილიაცია (უნივერსიტეტი/ინსტიტუტი/ 

ცენტრი/ფაკულტეტი) 

 

Affiliation 

(University/Institute/Center/School/Department) 

 

12 ელ. ფოსტა  

E-mail address 

13 ტელეფონი  

Telephone number 

14 ბიოგრაფია (CV)  PDF ფაილის ატვირთვა 

CV  PDF file upload 

დისერტაციის თანახელმძღვანელი / კონსულტანტი (დამატების ოპცია) 

Thesis Co-supervisor / Advisor 

15 პირადი ნომერი  

ID number 

16 სახელი, გვარი  

Name, surname  

17 აკადემიური ხარისხი  

Academic degree  

18 თანამდებობა  

Position  

19 აფილიაცია (უნივერსიტეტი/ინსტიტუტი/ 

ცენტრი/ფაკულტეტი) 

 

Affiliation 

(University/Institute/Center/School/Department) 

 

20 ელ. ფოსტა  

E-mail 

21 ტელეფონი  

Telephone  

22 ბიოგრაფია (CV)  PDF ფაილის ატვირთვა 

CV  PDF file upload 

23 თანხმობის წერილი (უცხოელი 

მეცნიერისაგან) 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment (from foreign scientist) PDF file upload 

 

შენიშვნა: თანხმობის წერილი იტვირთება მხოლოდ უცხოეთის მოქალაქე  პერსონალის არსებობის შემთხვევაში, 

ორიგინალი და შესაბამისი ქართული თარგმანი. 

 



 

6 | დანართი №2. თავფურცელი 
 
 

Note: letter of commitment is provided only in case of  a foreign personnel. You will be asked to provide original letter as 

well as the translated version in Georgian.  

 

 

IV გვერდი 

გეგმა-გრაფიკი 

Project Timeframe 

პროექტის განხორცილების გეგმა-გრაფიკი 

(ქართული) 

Excel ფაილის ატვირთვა 

Project timeframe (ENG) Upload an Excel file 

 

V გვერდი 

ბიუჯეტი 

Budget and Budget Justification 

ივსება GMUS-ში 

Fill in GMUS 


