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დამტკიცებულია  
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  

გენერალური დირექტორის  
2019 წლის 26 თებერვლის №18  ბრძანებით 

 

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

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსი 
 

კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
 

I გვერდი 

ზოგადი ინფორმაცია  
General information  

 

1 
პროექტის სახელწოდება ქართულად  

Project title in English  

2 
კონფერენციის ჩატარების ადგილი (ქალაქი)  

Conference venue (city)  

3 
კონფერენციის ხანგრძლივობა 

კონფერენციის 
დაწყების 
თარიღი: 

 
კონფერენციის 
დასრულების 
თარიღი: 

 

Conference duration Conference start 
date:  Conference end 

date:  

4 
პროექტის ხანგრძლივობა 

ღონისძიების 
დაწყების 
თარიღი: 

 
ღონისძიების 
დასრულების 
თარიღი: 

 

Project duration 
 

Project start date:   
Project end 
date: 

 

5 
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა (ლარი)  

Requested funding from the SRNSFG (GEL)  

6 
თანადაფინანსების თანხა  

Co-funding (GEL)  

7 
პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი (ლარი)  

Total budget (GEL  

8 
წამყვანი ორგანიზაცია  

Host institution  

9 
პროექტის ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი)  

Principal investigator (Name, Surname)  

10 აკადემიური ხარისხი  



 

Academic degree  

                                          ინტერინსტიტუციური პროექტის შემთხვევაში დამატებითი ოპცია 

11 
თანამონაწილე ორგანიზაცია  

Co-Participant institution  

12 

პროექტის თანახელმძღვანელი (სახელი, გვარი) 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

Co-investigator (Name, Surname) (If applicable)  

13 
აკადემიური ხარისხი  

Academic degree  

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

Project proposal (ENG) PDF file upload 
15 პროექტის აბსტრაქტი (GEO/ENG) PDF ფაილის ატვირთვა 

 
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 reviewer 

N სახელი, გვარი 
Name, surname 

ინსტიტუცია 
Affiliation 

სამეცნიერო მიმართულება 
Scientific field 

ქვეყანა 
Country 

1     
2     
3     

 

II გვერდი 

ორგანიზაცია 

Organization 

 
ინფორმაცია წამყვანი ორგანიზაციის შესახებ 
1 წამყვანი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  

ID code 
2 წამყვანი ორგანიზაციის დასახელება  

Host institution  



 

3 კვლევითი ინსტიტუცია   
Research institution  

4 წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/რექტორი 
(სახელი გვარი) 

 

 Head of the host institution/Rector (name, surname)  
5 წამყვანი ორგანიზაციის ვებგვერდი  

Webpage 
6 ელ. ფოსტა  

E-mail 
7 ტელეფონი  

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

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

 
საქართველოში რეგისტრირებული  თანამონაწილე ორგანიზაციის შესახებ  ინტერინსტიტიციური პროექტის 
შემთხვევაში (დამატების ოპცია) 

9  
ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი 

 
ID code 

10 
ორგანიზაციის დასახელება  

Co-participant institution  

11 
კვლევითი ინსტიტუცია  

Research institution  

12 

თანამონაწილე ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი/რექტორი (სახელი, გვარი) 

 

Head of the co-participant institution/rector         
(Name, surname) 

 

13 
თანამონაწილე ორგანიზაციის ვებგვერდი 

 
Webpage 

14 
ელ.ფოსტა 

 
email 

15 
ტელეფონი 

 
Telephone 

16 
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

უცხოეთში რეგისტრირებული თანამონაწილე ორგანიზაციის შესახებ 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

17 
ორგანიზაციის დასახელება  

Co-participant institution  

18 
ორგანიზაციის თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment  PDF file upload 

19 
ორგანიზაციის ვებგვერდი 

 
webpage 

 



 

ინფორმაცია თანადამფინანსებლის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
Information about co-funding legal/natural person (if applicable) 
20 საიდენტიფიკაციო კოდი  

ID code 
21 თანადამფინანსებელი იურიდიული პირი 

(სახელწოდება) 
 

Co-funding legal person  
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 natural person (name, surname)  
28 ელ. ფოსტა  

E-mail 
29 ტელეფონი  

Telephone  
30 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding Commitment PDF file upload 

 
III გვერდი 

ძირითადი პერსონალი 
Key Personnel   

 
1. ინფორმაცია ძირითადი პერსონალის შესახებ 
№ პირადი 

ნომერი 
სახელი, გვარი აკადემიური 

ხარისხი 
პოზიცია პროექტში CV (pdf ფაილი) თანხმობის წერილი pdf 

ფაილი) (pdf ფაილი) 
1    პროექტის 

ხელმძღვანელი 
  

2    პროექტის 
თანახელმძღვანელი 

  

3    კოორდინატორი   
4    სამეცნიერო 

კომიტეტის წევრი 
  

5    საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრი 

  

 

2. Information about key personnel 
№ ID number Name, Surname Academic degree Position in the project CV (pdf file) Letter of Personal 

commitment (pdf file) (if 
applicable) 

1    Principal Inverstigator   
2    Co-inverstigator    
3    Coordinator   
4    Scientific committee 

member 
  

5    Organizational 
committee member 

  

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



 

 

3. ინფორმაცია დამხმარე პერსონალის შესახებ 
Information about supporting personnel 
№ პოზიცია პროექტში 

Position in the project 
1  
2  
3  
4  
5  

 

IV გვერდი 

გეგმა-გრაფიკი 

Project Timeframe 

ივსება GMUS-ში  

Fill in GMUS 

 

V გვერდი 

ბიუჯეტი 

Budget and Budget Justification 

ივსება GMUS-ში  

Fill in GMUS 

 


