
1 | დანართი №2. კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

 

დანართი №2 

ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS (Grants Management Unified System)  
პროექტის რეგისტრაციის დროს 

 

კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
 

I გვერდი 

ზოგადი ინფორმაცია  
General Information 

აუცილებელი ველები აღნიშნულია ( * ) ვარსკვლავით 

  

1 * 
პროექტის სახელწოდება ქართულად  

Project title in English  

2 * 

საგრანტო პროექტი და ცენტრში 
განსახორციელებელი სამეცნიერო კვლევის 
გეგმა  

PDF ფაილის ატვირთვა 

Research plan  PDF file upload 

3 * 
პროექტის რეზიუმე რეკომენდებული სიტყვების რაოდენობა - 300 სიტყვა 

Project Resume Recommended word count - 300 

4 * 
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა (ევრო) 

 
Requested funding from SRNSFG (EURO) 

5 

იულიხის ცენტრიდან მოთხოვნილი თანხა 
(ევრო) 

 
Total requested funding from JÜLICH centre 
(EURO) 

6 * 
პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ევრო) 

 
Total budget (EURO) 

7 * 
სტაჟირების დაწყების თარიღი (თვე, წელი) 

 
Internship Start Date (month, year) 

8 * 
პროექტის ხანგრძლივობა (თვეები) 

6,12,18,24,30,36 
Project duration (months) 

 
9 * სამეცნიერო მიმართულებები  
Scientific fields 
პროექტის ძირითადი სამეცნიერო მიმართულება  
 

1. მათემატიკური მეცნიერებები 
2. საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 
4. საინჟინრო მეცნიერებები 
5. სიცოცხლის შემსწავლელი და სამედიცინო 

მეცნიერებები 
 Scientific field 1. Mathematics 

2. Information Technologies 
3. Natural Sciences 
4. Engineering Sciences 
5. Life Science and Health 

სამეცნიერო ქვემიმართულება 
 

 

Scientific Sub-field  
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II გვერდი 

ორგანიზაცია  
Organization 

 
1 * ინფორმაცია საქართველოდან გამგზავნი უნივერსიტეტის შესახებ  
Information on the sending university 

1 
საქართველოს უნივერსიტეტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი  
Sending university ID 

2 
უნივერსიტეტის დასახელება  
Title of the sending university  

3 
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-
უსდ) 

 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

4 
ვებგვერდი  
Webpage   

5 
სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამის 
სახელწოდება 

 

Master/PhD program title  

6 

სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამის 
ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი) 

 

Head of the Master/ PhD Programme (Name, 
Surname) 

 

 

2 * ინფორმაცია იულიხის ცენტრიდან მასპინძელი ინსტიტუტის შესახებ 
Information on the Host Institute in Jülich 

1 
იულიხის ცენტრიდან მასპინძელი 
ინსტიტუტის სახელწოდება 

 

Host institution title in Jülich centre  

2 
ვებ-გვერდი 

 
Website 

3 
მისამართი  

Address  

 
 

III გვერდი 

პერსონალი 
 Personnel 

 

1 * ინფორმაცია კონკურსში მონაწილის შესახებ 
Information about the student 

1 
სტუდენტის პირადი ნომერი 

 
Student’s ID 

2 სტუდენტის სახელი, გვარი  
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Student Name, Surname  

3 
აკადემიური სტატუსი აირჩიე: მაგისტრანტი, დოქტორანტი 

Academic status Master student, PhD student 

4 
დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი)  

Date of birth (day, month, year)  

5 
სქესი  აირჩიე: (მდედრობითი, მამრობითი) 

Gender male, female 

6 
ელ.ფოსტა  

E-mail  

7 
ტელეფონი 

 
Telephone  

8 * 
ბიოგრაფია PDF ფაილის ატვირთვა 

CV PDF file upload 

9 

გერმანული ან ინგლისური ენის ფლობის 
დამადასტურებელი საბუთი 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Certificate of ability to communicate in German 
and/or English language 

PDF file upload 

10 

ყველაზე მაღალი აკადემიური ხარისხის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Certificate of the highest previous scientific 
degree 

PDF file upload 

11 
სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Reference PDF file upload 

 
 
 

2 * ინფორმაცია სტუდენტის ხელმძღვანელის შესახებ საქართველოდან 
Information about the thesis supervisor from Georgia 

1 
ხელმძღვანელის პირადი ნომერი 

 
Supervisor’s ID 

2 
ხელმძღვანელის სახელი, გვარი  
Supervisor’s Name, Surname  

3 
ელ.ფოსტა 

 
E-mail 

4 
ტელეფონი 

 
Telephone  

5 * 
სარეკომენდაციო წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of recommendation of the sending 
university (supervisor) in Georgia 

PDF file upload 

  
  
  
  

3 * ინფორმაცია სტუდენტის ხელმძღვანელის შესახებ იულიხის ცენტრიდან 
Information about the thesis supervisor from JÜLICH centre 

1 
ხელმძღვანელის სახელი, გვარი 

 
Supervisor’s Name, Surname 

2 ელ.ფოსტა  
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E-mail 

3 
ტელეფონი/ფაქსი 

 
Telephone/Fax  

4 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის ინსტიტუციური 
ვებ-გვერდი  
Webpage 

5 * 

მოწვევის წერილი (დამოწმებული ქართული 
თარგმანი)  

PDF ფაილის ატვირთვა 

Official invitation letter of the host institute 
(supervisor) of Jülich 

PDF file upload 

 

 
 

IV გვერდი 

გეგმა-გრაფიკი 

Project Timeframe 

1 * პროექტის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების შედეგების გეგმა-გრაფიკი 
შედეგის № შედეგის დასახელება შედეგის მოკლე აღწერა საანგარიშო პერიოდი  

(6 თვე) 
 

1 აირჩიე: 
 სამეცნიერო ლიტერატურაზე 
მუშაობა 
 კვლევის მეთოდ(ებ)ის ათვისება 
 ექსპერიმენტის განხორციელება 
 სადიპლომო/სადისერტაციო 
ნაშრომის მომზადება 
 ტრანსფერული უნარების 
განვითარების 
კურსებზე/ტრეინინგებზე დასწრება 
 თანამშრომლობის დამყარება 
გერმანელ მეცნიერებთან 
 სტატიის გაგზავნა რეიტინგულ 
ჟურნალში 
 სტატიის გამოქვეყნება/ 
გამოქვეყნებაზე თანხმობის მიღება 
რეიტინგულ ჟურნალში 
 სტატიის გაგზავნა 
არარეიტინგულ ჟურნალში 
 სტატიის გამოქვეყნება/ 
გამოქვეყნებაზე თანხმობის მიღება 
არარეიტინგულ ჟურნალში 
 საერთაშორისო სამეცნიერო 
ღონისძიებაზე დასწრება 
საზღვარგარეთ 
 ინტელექტუალური საკუთრების 
რეგისტრაცია (პატენტი, დიზაინი, 
საავტორო უფლება, სასაქონლო 
ნიშანი, გეოგრაფიული აღნიშვნა, 
ახალი ჯიში) 
 იულიხის ცენტრში მიღებული 
ცოდნისა და გამოცდილების 
დისემინაცია საქართველოში 

 აირჩიე: I, II, III, IV, V, 
VI  
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2    
3    
n    

 
Deliverables timeframe  

Deliverable 
№ 

Deliverable title  Brief description of deliverables Reporting period 
(6 month period) 

1 Select: 
• Working with Scientific Literature 
• Development of Research Methods 
• Perform Experiment 
• Thesis/Dissertation Preparation 
• Participation in Courses to Develop 
Transferable Skills 
• Collaboration with German Scientists 
• Send article in a peer-reviewed  
journals 
• Publish article/article accepted for 
publication in a peer-reviewed journals 
• Send article in  a  non peer-reviewed 
journals 
• Publish article/article accepted for 
publication  in  a  non peer-reviewed 
journals 
• Participation in international event 
abroad 
• Submit patent application 
• Dissemination of knowledge and 
Experience 

 Select: I, II, III, IV, V, VI 

2    
3    
n    

 
 

V გვერდი 

ბიუჯეტი (დოქტორანტებისთვის) 

Budget (For PhD students) 

 

 ხარჯვის კატეგორიები 
Categories of expenditure 

ხარჯვა საანგარიშო პერიოების მიხედვით  
Expenditures by reporting periods 

ჯამი (ევრო) 
Sum (EURO) 

1 2 3 4 5 6 
1 ცენტრში ყოფნის პერიოდში 

ყოველთვიური ანაზღურება 
(სტიპენდია) 
Monthly salary (scholarship) 
during the stay in The JÜLICH 
centre 

       

1.1 ცენტრში ყოფნის პერიოდში 
ყოველთვიური ანაზღურება 
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(სტიპენდია) - ფონდიდან 
მოთხოვნილი 
Monthly salary (scholarship) 
during the stay in The JÜLICH 
centre -  requested funding from 
SRNSFG 

1.2 ცენტრში ყოფნის პერიოდში 
ყოველთვიური ანაზღურება 
(სტიპენდია) - JÜLICH 
ცენტრიდან მოთხოვნილი 
Monthly salary (scholarship) 
during the stay in The JÜLICH 
centre -  requested funding from 
JÜLICH centre 

       

2 საერთაშორისო მგზავრობა 
(საქართველო-გერმანია, 
ორმხრივი მგზავრობა 
წელიწადში მაქსიმუმ ორჯერ) - 
ფონდიდან მოთხოვნილი 
International travel expenses (Up to 
two round trips  a year between 
Georgia and Germany) - requested 
funding from SRNSFG 

       

3 ევროკავშირის ფარგლებში 
სამეცნიერო ღონისძიებაზე 
მგზავრობისა და 
მონაწილეობის ხარჯი - 
JÜLICH ცენტრიდან 
მოთხოვნილი 
Travel expenses within the EU for 
participation in a scientific event - 
requested funding from JÜLICH 
centre 

       

 სულ ფონდიდან მოთხოვნილი 
თანხა 
Total requested funding from 
SRNSFG 

       

 სულ JÜLICH ცენტრიდან 
მოთხოვნილი თანხა 
Total requested funding from 
JÜLICH centre 

       

ჯამი 
Total 

       

 

1. ცენტრში ყოფნის პერიოდში ყოველთვიური ანაზღაურება  - სტიპენდია საანგარიშო პერიოდში არ უნდა 
აღემატებოდეს ჯამში 8400 ევროს; 

2. ფონდიდან მოთხოვნილი ცენტრში ყოფნის პერიოდში ყოველთვიური ანაზღაურება  - სტიპენდია 
საანგარიშო პერიოდში არ უნდა აღემატებოდეს 4200 ევროს; 

3. JÜLICH ცენტრიდან  მოთხოვნილია ცენტრში ყოფნის პერიოდში ყოველთვიური ანაზღაურება  - 
სტიპენდია საანგარიშო პერიოდში არ უნდა აღემატებოდეს 4200 ევროს; 

4. თითოეულ საანგარიშო პერიოდში ფონდიდან და  JÜLICH ცენტრიდან მოთხოვნილი ყოველთვიური 
ანაზღაურება - სტიპენდია უნდა იყოს თანაბარი. 
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V გვერდი 

ბიუჯეტი (მაგისტრანტებისთვის) 

Budget (For Master Students) 

 

 ბიუჯეტის მუხლი/ 
ხარჯვითი კატეგორია 

I პერიოდი II პერიოდი III პერიოდი IV პერიოდი ჯამი 

1 
ცენტრში ყოფნის პერიოდში 
ყოველთვიური ანაზღურება 
(სტიპენდია) 

         

1.1 

ცენტრში ყოფნის პერიოდში 
ყოველთვიური ანაზღურება 
(სტიპენდია) - ფონდიდან 
მოთხოვნილი 

         

1.2 

ცენტრში ყოფნის პერიოდში 
ყოველთვიური ანაზღურება 
(სტიპენდია) - JÜLICH 
ცენტრიდან მოთხოვნილი 

         

2 

საერთაშორისო მგზავრობა 
(საქართველო-გერმანია, 
ორმხრივი მგზავრობა 
წელიწადში მაქსიმუმ 
ორჯერ) - ფონდიდან 
მოთხოვნილი 

          

3 

ევროკავშირის ფარგლებში 
სამეცნიერო ღონისძიებაზე 
მგზავრობისა და 
მონაწილეობის ხარჯი - 
JÜLICH ცენტრიდან 
მოთხოვნილი  

         

  
სულ ფონდიდან 
მოთხოვნილი თანხა 

     

  
სულ JÜLICH ცენტრიდან 
მოთხოვნილი თანხა 

     

  ჯამი      

 

1. ცენტრში ყოფნის პერიოდში ყოველთვიური ანაზღაურება  - სტიპენდია საანგარიშო პერიოდში არ 
უნდა აღემატებოდეს ჯამში 5400 ევროს; 
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2. ფონდიდან მოთხოვნილი ცენტრში ყოფნის პერიოდში ყოველთვიური ანაზღაურება  - სტიპენდია 
საანგარიშო პერიოდში არ უნდა აღემატებოდეს 2700 ევროს; 

3. JÜLICH ცენტრიდან  მოთხოვნილი ცენტრში ყოფნის პერიოდში ყოველთვიური ანაზღაურება  - 
სტიპენდია საანგარიშო პერიოდში არ უნდა აღემატებოდეს 2700 ევროს; 

4. თითოეულ საანგარიშო პერიოდში ფონდიდან და  JÜLICH ცენტრიდან მოთხოვნილი ყოველთვიური 
ანაზღაურება - სტიპენდია უნდა იყოს თანაბარი; 


