
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული

სამეცნიერო ფონდის 2019

წლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©



შინაარსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

2019 წლის დასრულებული და მიმდინარე კონკურსები

კონკურსების შეფასების მოდელები

ფონდის საერთაშორისო პროექტები

ფონდის მიერ 2019 წელს ორგანიზებული ღონისძიებები



2019 წელს ადმინისტრირებული კონკურსები

 2019 წელს ფონდმა ადმინისტრირება გაუწია 22 კონკურსს, აქედან:

 14 ეროვნული კონკურსი - FR, AR, YS, PhDF, BRG, OTG, GeoConf, SPG, 

SP, MG, Leo, SCR, YSS, MR 

 8 ბილატერალური კონკურსი - SRNSFG/DAAD, SRNSFG/Juelich, 

SRNSFG/OU-GSP, SRNSFG/EU4-GSP, CARYS, SRNSFG/CNR, ERCF, 

SRNSFG/Tubitak

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©



2019 წლის კონკურსების სტატუსი

დასრულებული კონკურსები ():

AR, YS, PhDF, BRG, OTG, GeoConf, SPG, 

SP, MG, Leo, SCR, YSS, MR 

SRNSFG/DAAD, SRNSFG/Juelich, 

SRNSFG/OU-GSP, SRNSFG/EU4-GSP,  

ERCF, SRNSFG/Tubitak

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

მიმდინარე კონკურსები (3):

FR, SRNSFG/CNR, CARYS



წარმატების ინდექსები წლების მიხედვით

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

2017                          2018                       2019 

 წლიური პროგრამული          30,826,400               29,736,239              30,466,184

ბიუჯეტი (ლარი)

________________________________________________________________________

 წარმატების ინდექსი                  18% 22,4% 23.5%



I  - საქართველოში გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო 
კვლევების ხელშეწყობა 

 FR - ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 

2018 წლის კონკურსი (დაფინანსდა 2019)

 AR - გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტების კონკურსი

 BRG - საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი 

სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობსა და 

საერთაშორისო ღონისძიებების კონკურსი

 OTG - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების 

შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების 

ხელშეწყობსა და საერთაშორისო ღონისძიებების კონკურსი



ფუნდამენტური კვლევები - 2018

• წარმატების ინდექსი: 15%

• მონაწილე პროექტები: 535

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 80

• გამარჯვებული პროექტები: 80

• მაქსიმალური ბიუჯეტი: 240000

FR
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პროექტების რაოდენობების 
განაწილება სტატუსის მიხედვით
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გამარჯვებული პროექტების განაწილება 
სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
ინჟინერია და ტექნოლოგიები
მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებანი
აგრარული მეცნიერებები
სოციალური მეცნიერებები
ჰუმანიტარული მეცნიერებები
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები
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გამარჯვებული პროექტების ჯამური ბიუჯეტის 
განაწილება სამეცნიერო მიმართულებების 

მიხედვით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

მედიცინისა და ჯანმრთელობის 
მეცნიერებანი
აგრარული მეცნიერებები

სოციალური მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

საქართველოს შემსწავლელი 
მეცნიერებები



ფუნდამენტური კვლევები - 2018 FR

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ  - ინტერდისციპლინური ჰუმანიტარიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის …

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ალერგიისა და იმუნოლოგიის კვლევითი ცენტრი

ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის …

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული …

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
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გამარჯვებული პროექტების ჯამური ბიუჯეტის განაწილება ინსტიტუციების მიხედვით



გამოყენებითი კვლევები

• წარმატების ინდექსი: 3%

• მონაწილე პროექტები: 132

• მესამე ეტაპზე გადასული: 65

• გამარჯვებული პროექტები: 4
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პროექტების განაწილება სტატუსის 
მიხედვით

100%

დაფინანსების განაწილება მიმართულების 
მიხედვით

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო 
ინსტიტუტი

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

839998

809530

560000

დაფინანსების განაწილება ინსტიტუციების 
მიხედვით

25%

50%

25%

გამარჯვებული პროექტების განაწილება 
ინსტიტუციების მიხედვით

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი 
სამეცნიერო კვლევითი პროექტების და საერთაშორისო 

სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 10 %

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• კონკურსში მონაწილე პროექტების რაოდენობა: 22

კონკურსის I ლოტში მონაწილე პროექტების რაოდენობა: 20

კონკურსის II ლოტში მონაწილე პროექტების რაოდენობა: 2

• გამარჯვებული პროექტების რაოდენობა: 2

გამარვებული პროექტების რაოდენობა I ლოტში 1

გამარვებული პროექტების რაოდენობა II ლოტში 1

დაფინანსებული პროექტების საერთო ბიუჯეტი 87 700 ლარი

გამარჯვებული პროექტები დაწესებულების მიხედვით 

თსუ

11

გამარჯვებული პროექტების 
განაწილება სამეცნიერო 

მიმართულებების მიხედვით

სოციალური მეცნიერებანი

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

0

2

გამარჯვებული 
პროექტების 

ხელმძღვანელების 
გენდერული 
განაწილება

მდედრობითი მამრობითი
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საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები

აგრარული მეცნიერებები

სოციალური მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

კონკურსში მონაწილე პროექტების განაწილე სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით (ორივე ლოტი)

BTG



2019 წლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების 
შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 12%

• მონაწილე პროექტები: 43

კონკურსის I ლოტი: 35

კონკურსის II ლოტი: 8

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 1

• გამარჯვებული პროექტები: 5

კონკურსის I ლოტი: გამარჯვებული პროექტი 3

კონკურსის II ლოტი: გამარჯვებული 

პროექტები 2

• ბიუჯეტი: 

კვლევითი პროექტისთვის - 60 000 ლარი

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებისთვის 

- 40 000 ლარი

სეზონური სკოლებისთვის - 30 000 ლარი

დაფინანსებული პროექტების ბიუჯეტი: 213, 

985 ლარი

OTG2

1

1

1

გამარჯვებული პროექტები ინსტიტუციების მიხედვით 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 
დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

24
19

მონაწილე პროექტების 
ხელმძღვანელების განაწილება 

სქესის მიხედვით

მდედრობითი მამრობითი

5

გამარჯვებული პროექტების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

3
2

გამარჯვებული პროექტების 
ხელმძღვანელების გენდერული 

განაწილება

მამრობითი მდედრობითი



II - ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარება და მობილობის 
ხელშეწყობა 

 MR - მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლეითი სახელწიფო სამეცნიერო გრანტები 2018 

წლის საგრანტო კონკურსი (დაფინანსდა 2019)

 YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

 PhDF - დოქტორნტურის საგანამანათლებლო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

 MG - მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო 

კონკურსი

 GeoConf - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო 

კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©



მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტების კონკურსი - 2018

• წარმატების ინდექსი: 22.3%

• მონაწილე პროექტები: 94

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 4

• გამარჯვებული პროექტები: 21

• ბიუჯეტი: 6000

MR 

94

4

90

21

პროექტების რაოდენობების 
განაწილება სტატუსის მიხედვით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

მედიცინისა და ჯანმრთელობის …

აგრარული მეცნიერებები

სოციალური მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

საქართველოს შემსწავლელი …

4
0

4
2

3
6

2

გამარჯვებული პროექტების განაწლება 
სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით 

20%

0%

20%

10%16%

24%

10%

დაფინანსების განაწილება მიმართულებების მიხედვით

საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებანი

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

მედიცინისა და ჯანმრთელობის 
მეცნიერებანი

აგრარული მეცნიერებები

სოციალური მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

საქართველოს შემსწავლელი 
მეცნიერებები



მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტების კონკურსი -2018

• წარმატების ინდექსი: 22.3%

• მონაწილე პროექტები: 94

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 4

• გამარჯვებული პროექტები: 21

• ბიუჯეტი: 6000

MR 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 
უნივერსიტეტი

52825

28975

24000

6000

4950

დაფინანსების განაწილება ინსტიტუციების მიხედვით

10
5

4 1 1

გამარჯვებული პროექტების განაწილება 
ინსტიტუციების მიხედვით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

14

7

გამარჯვებულების განაწილება 
სქესის მიხედვით

ქალები კაცი



ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტდოქტორანტების) კვლევითი 
გრანტების კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 32.4%

• მონაწილე პროექტები: 102

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 2

• გამარჯვებული პროექტები: 33

• ბიუჯეტი: 60000

YS

11
6

2 3 4 6
1

29

16
10 8

17 16

6

პროექტების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

გამარჯვებული რეგისტრირებული

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კორნელი კეკელიძის სახელობის …

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და …
კავკასიის  უნივერსიტეტი 

გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, …
ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული …

ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის …
გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო …
საქართველოს სოფლის მეურნეობის …
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის …

49200

57300

58000

58300

58800

59300

60000

60000

60000

101540

101610

119000

120000

217011 667709

დაფინანსების განაწილება ინსტიტუციების 
მიხედვით

35%

17%6%
9%

12%

18% 3%

დაფინანსების განაწილება 
სამეცნიერო მიმართულებების 

მიხედვით

საბუნებისმეტყველო

ინჟინერია

მედიცინა

აგრარული

სოციალური

ჰუმანიტარული

ქართველოლოგია



დოქტორანტების კვლევითი გრანტების კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 27.6%

• მონაწილე პროექტები: 203

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 4

• გამარჯვებული პროექტები: 56

• მაქსიმალური ბიუჯეტი: 63000

PhDF

54

15

31

3

43 40

1720

5 7
1

9 11
3

პროექტების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

რეგისტრირებული გამარჯვებული

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური …
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა …
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის …

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო …
საქართველოს უნივერსიტეტი

დავით ტვილდიანის სამედიცინო …
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის …

18000
30375
36540
36900
41779
42000
42000

63101
83699.8

208155
236145

852391

დაფინანსების განაწილება ინსტიტუციების 
მიხედვით

38%

9%17%2%

9%
18% 7%

დაფინანსების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

საბუნებისმეტყველო ინჟინერია და ტექნოლოგიები

მედიცინა და ჯანმრთელობა აგრარული

სოციალური ჰუმანიტარული

საქართველოს შემსწავლელი



მობილობა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

TG
• წარმატების ინდექსი: 36.4%

• მონაწილე პროექტები: 206

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 1

• გამარჯვებული პროექტები: 75

• ბიუჯეტი: 2000$

MG55

17

32

17

40 37

8

22

8 9 10 10 11
5

პროექტების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

რეგისტრირებული გამარჯვებული

33%
67%

დაფინანსების განაწილება მეცნიერთა 
სტატუსის მიხედვით

ახალგაზრდა მეცნიერი გამოცდილი მეცნიერი

4% 13%

83%

დაფინანსების განაწილება 
აკადემიური ხარისხის 

მიხედვით

მაგისტრი დოქტორანტი დოქტორი



მობილობა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

ISE
• წარმატების ინდექსი: 45.2%
• მონაწილე პროექტები: 42
• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 2
• გამარჯვებული პროექტები: 19
• ბიუჯეტი: კონფერენცია - 45000;
• სეზონური სკოლა - 45000;
• კომბინირებული ღონისძიება - 60000

MG

8

4

7

3

8 8

45

1 2 2
4 3 2

პროექტების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

რეგისტრირებული გამარჯვებული

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის …
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კავკასიის  უნივერსიტეტი 
კორნელი კეკელიძის სახელობის …

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის …

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სოციალური კვლევისა და ანალიზის …

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და …
ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

312445
148950

41050
44960

37558
44900

33600
44984
45000

19863
40500

დაფინანსების განაწილება ინსტიტუციების 
მიხედვით

38%

40%

22%

თანხის განაწილება ღონისძიების ტიპის 
მიხედვით

სეზონური სკოლა კონფერენცია კომბინირებული ღონისძიება



საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 30%

• მონაწილე პროექტები: 10

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• გამარჯვებული პროექტები: 3

• მაქსიმალური ბიუჯეტი: 40000

GeoConf

რეგისტრირებული 
პროექტები

მოხსნილი 
პროექტები

გამარჯვებული 
პროექტები

10

0

3

პროექტების განაწილება სტატუსის 
მიხედვით

100%

დაფინანსების განაწილება მიმართულების 
მიხედვით

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები

100%

დაფინანსების განაწილება ინსტიტუციების 
მიხედვით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი



III - მეცნიერების პოპულარიზაცია

 LEONARDO - მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და 

ვინჩი“

 SCR - საგრანტო კონკურსი „კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით მონაწილეობით“

 YSS - ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდიები მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში 

განსაკუთრებული მიღწევებისათვის

 SP - საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

 SPG - მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი



მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო 
და ვინჩი“ 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 13 %

• მონაწილე პროექტები: 31

• კონკურსში მონაწილე მოსწავლეების 

რაოდენობა - 85

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• გამარჯვებული პროექტები: 4

• გამარჯვებული მოსწავლეების  

რაოდენობა - 11

9

1 1

სერვანტესის 
სახელობის გიმნაზია 

აია-GESS 

თბილისის 
კლასიკური გიმნაზია

ქ.თბილისის N51 
საჯარო სკოლა

გამარჯვებული მოსწავლეების განაწილება 
დაწესებულებების მიხედვით

1

11

1

გამარჯვებული პროექტების 
განაწილება სამეცნიერო 

მიმართულებების მიხედვით

ენერგია: ქიმიური და ფიზიკური

ფიზიკა და ასტრონომია

მცენარეების შემსწავლელი მეცნიერებები

რობოტიქსი და ინტელექტუალური მანქანები

8

3

გამარჯვებული მოსწავლეები 
გენდერის მიხედვით

გოგონები ვაჟები

0 1 2 3 4 5

IX

XI

XII

4

5

2

გამარჯვებული მოსწავლეების განაწილება კლასების 
მიხედვით

Leonardo



„მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა 
მონაწილეობით“ 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 27%

• დარეგისტრირებული პროექტების 

რაოდენობა: 37

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 4

• მონაწილე პროექტები: 35

• გამარჯვებული პროექტები: 10

• პროექტის ბიუჯეტი - 12 000 ლარი

• დაფინანსებული პროექტების საერთო 

ბიუჯეტი: 114 060 ლარი

SCR



ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2019 წლის 
კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 11%

• მონაწილე აპლიკანტები: 61

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• გამარჯვებული აპლიკანტები: 7

YSS1

1

1

1

1

1

1

გამარჯვებული კონკურსანტები სამეცნიერო 
მიმართულების მიხედვით

ნიკო კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების მიმართულებით
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სტიპენდია  საქართველოს შესწავლელი 
მეცნიერებების მიმართულებით
დავით სარაჯიშვილის სახელობის სტიპენდია აგრარული მეცნიერებების 
მიმართულებით
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია ჰუმანიტარული მეცნიერებების 
მიმართულებით
ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის სტიპენდია  ინჟინერია და 
ტექნოლოგიების მეცნიერებების მიმართულებით
დიმიტრი უზნაძის  სახელობის სტიპენდია სოციალური მეცნიერებების 
მიმართულებით
ივანე ბერიტაშვილის სახელობის სტიპენდია სამედიცინო და ჯანმრთელობის 
მეცნიერებების მიმართულებით

1

6

გამარჯვებულების 
განაწილება სქესის მიხედვით

ქალები მამაკაცები4

3

გამარჯვებულების ასაკობრივი მონაცემები

35 წლამდე 35-40 წლის ჩათვლით



საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების
კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 77%

• დარეგისტრირებული პროექტების 

რაოდენობა: 31

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 1

• მონაწილე პროექტები: 30

• გამარჯვებული პროექტები: 24

• პროექტის ბიუჯეტი 6 000 ლარი

• დაფინანსებული პროექტების საერთო 

ბიუჯეტი: 137 585 ლარი

SP

42%

58%

მდედრობითი მამრობითი

71%

29%

წიგნი მონოგრაფია



2019 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი 
საგრანტო კონკურსი 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 24%

• მონაწილე პროექტები: 45

ინსტიტუციური: 30

ჯგუფური: 15

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• გამარჯვებული პროექტები: 11

ინსტიტუციური: 9

ჯგუფური: 2

• ბიუჯეტი: 

ერთი პროექტისთვის მაქსიმუმ - 10 000 

ლარი

დაფინანსებული პროექტების ბიუჯეტი 

102, 955 ლარი

SPG1

1

1

1

1

1

1

1

1

გამარჯვებული პროექტები ინსტიტუციების 
მიხედვით

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

სიიდ - მეცნიერების, გარემოს დაცვის, განათლების და განვითარების ფონდი

კავკასიის  უნივერსიტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პ.შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

საქართველოს ასტროკლუბი

4

7

გამარჯვებული პროექტების 
ხელმძღვანელების განაწილება სქესის 

ნიშნით

მდედრობითი მამრობითი



IV - სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო
თანამშროლობის გაღრმავება

 SRNSFG/Juelich – ფონდსა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

 SRNSFG/DAAD - ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სააგენტოს ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

 SRNSFG/UO – ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამა „საქართველოს შემსწავლელ

მეცნიერებებში“

 SRNSFG/EU4 - ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების ერთობლივი პროგრამა „საქართველოს შემსწავლელ

მეცნიერებებში“

 SRNSFG/Tubitak - ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კველვის საბჭოს ერთობლივი 

საგრანტო კონკურსი

 SRNSFG/ERC F - ფონდისა და ევროპული კვლევების საბჭოს საგრანტო კონკურსი

 SRNSFG/WB CARYS - ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი გამოყენებითი 

კვლევებისათვის GENIE პროექტის ფარგლებში (მიმდინარე)

 SRNSFG/CNR - ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს ერთობლივი საგრანტო კონკურსი 

(მიმდინარე)



ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო 
პროგრამა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

• წარმატების ინდექსი: 100%

• მონაწილე პროექტები: 3

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• გამარჯვებული პროექტები: 3

• მაქსიმალური ბიუჯეტი: მაგისტრანტი -

ყოველთვიურ 900 ევროს + ორმხრივი 

მგზავრობის ხარჯი;

• დოქტორანტი - ყოველთვიურ 1400 ევროს + 

ორმხრივი მგზავრობის ხარჯი

SRNSFG/Juelich

3

0

3

პროექტების განაწილება სტატუსების 
მიხედვით 3

0 0 0 0

გამარჯვებული პროექტების განაწილება 
სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

€ 30,950.00 

€ 25,800.00

დაფინანსების განაწილება ინსტიტუციების 
მიხედვით



DAAD-SRNSFG ახალგაზრდა მეცნიერთა ერთობლივი სტიპენდიები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

• წარმატების ინდექსი: 75.8%

• მონაწილე პროექტები: 33

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 2

• გამარჯვებული პროექტები: 25

SRNSFG/
DAAD

33

2

31
25

პროექტების განაწილება სტატუსების 
მიხედვით

9 9

3
2 2

1 1 1 1
2

1 1
0

1
0 0 0 0 0 0 0

1
0 0

9
8

3
2 2

1 1 1 1 1 1 1

9

4
3

2
1 1 1 1 1 1 1

0

პროექტების განაწილება ინსტიტუციების მიხედვით

დარეგისტრ. პროექტების # მოხსნილი ან უგანაცხადო პროექტების #

კონკურსში მონაწილე პროექტების # გამარჯვებული პროექტების #



ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი 
მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2019 წლის საგრანტო კონკურსი

• წარმატების ინდექსი: 30%

• მონაწილე პროექტები: 10

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 1

• გამარჯვებული პროექტები: 3

• მაქსიმალური ბიუჯეტი: 30000£

SRNSFG/Oxford

რეგისტრირებული 
პროექტები

მოხსნილი პროექტები გამარჯვებული 
პროექტები

10

1

3

პროექტების განაწილება სტატუსების მიხედვით

33,3%

33,3%

33,3%

გამარჯვებული პროექტების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

სოციალური მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

უორდროპების კოლექციის კვლევის მიმართულება



ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების  „საქართველოს შემსწავლელი 
მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2019 წლის  საგრანტო კონკურსი

• წარმატების ინდექსი: 50%

• მონაწილე პროექტები: 4

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• გამარჯვებული პროექტები: 2

• მაქსიმალური ბიუჯეტი: 30000€ 

SRNSFG/Eu4

რეგისტრირებული 
პროექტები

მოხსნილი პროექტები გამარჯვებული პროექტები

4

0

2

პროექტების განაწილება სტატუსების მიხედვით

100%

გამარჯვებული პროექტების განაწილება სამეცნიერო 
მიმართულებების მიხედვით

ჰუმანიტარული მეცნიერებები



ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის 
საბჭოს (TUBITAK) 

ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

0

10

20

30

2017 წლის კონკურსში მონაწილე 
პროექტები

დარეგისტრირებული პროექტების რაოდენობა - 25

შეფასების ეტაპზე გადასული პროექტები - 16

დაფინანსებული პროექტები - 3

0

2

4

გამარჯვებული 
პროექტების სამეცნიერო 

მიმართულებები

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები

2

1

გამარჯვებული 
პროექტების 

ინსტიტუციები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

SRNSFG/Tubitak

• წარმატების ინდექსი: 12%

• მონაწილე პროექტები: 16

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 9

• გამარჯვებული პროექტები: 3



ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის სამეცნიერო 
ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო 
სტაჟირების კონკურსი 
კონკურსის მიზანი:

ევროპული კვლევების საბჭოს (შემდგომში - „ERC”) საგრანტო
კონკურსებში საქართველოს მეცნიერთა წარმატებული
მონაწილეობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში
ინტეგრირების ხელშეწყობა

• წარმატების ინდექსი: 60%

• მონაწილე პროექტები: 5

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 0

• გამარჯვებული პროექტები: 3

0

2

4

6

კონკურსში მონაწილე პროექტების 
სტატისტიკა

დარეგისტრირებული მოხსნილი დაფინანსებული

3

0

5

კონკურსში მონაწილე პროექტები 
სამეცნიერო მიმართულებების 

მიხედვით

სოციალური მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ინჟინერია/ ტექნოლოგიები

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები

ERC F



კონკურსების შეფასების სქემები 

კონკურსების შეფასების მოდელები:

• შეფასება კომისიის მიერ - SRNSFG/DAAD, SRNSFG/Juelich, 

SRNSFG/OU-GSP, SRNSFG/EU4-GSP, C, SRNSFG/CNR, 

ERCF, SRNSFG/Tubitak, BRG, OTG, GeoConf, SPG, SP, 

MG, Leo, SCR, YSS, MR

• საექსპერტო შეფასება - YS 

• პანელური შეფასება - FR, PhD F

• ორ ეტაპიანი შეფასება (ექსპერტი+კომისია) – CARYS

• სამ ეტაპიანი შეფასება (კომისია, ექსპერტი, კომისია) - AR



ფონდის საერთაშორისო პროექტები

 EURAXESS Georgia Network Start Up 
• ხანგრძლივობა 2019-2022 (36 თვე)
• ბიუჯეტი - 200 000 ევრო
• მიზანი - ევრაქსესის ქსელისა და სერვისების განვითარება

 Twinning Fiche
• ხანგრძლივობა  2020 -2022 (36 თვე)
• ბიუჯეტი - 1, 300 000 ევრო
• მიზანი - ინტერსექტორული თანამშრომლობის ხელშეწყობა კვლევასა და 

ინდუსტრიას შორის
• კონსორციუმი - გერმანია (DLR), ავსტრია (Research promotion Agency, Austrian 

Science Fund, Environmental Agency Austria), ლატვია (Daugavpils university, Latvian 
State University)

 Caliper – Horizon2020 Science with and for society
• ხანგრძლივობა 2020 – 2024 (48 თვე)
• ბიუჯეტი - 2, 896 475 ევრო (აქედან ფონდის ბიუჯეტი - 171, 250 ევრო)
• მიზანი - კვლევებში გენდერული თანასწორობის გეგმის შემუშავება (STEM

მიმართულება)



ფონდის ღონისძიებები
 89 ღონისძიება 2019 წლის განმავლობაში

 38 ღონისძიება - საერთაშორისო თანამშრომლობის

ფარგლებში

 6 ტრენინგი Elsevier ბაზების მოხმარებელ კონსორციუმის

წევრი ინსტიტუციების კონტაქტ - პერსონებთან

 2 ვებინარი - ვებინარზე გამოყენებული მასალა

გადაეგზავნათ კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციების

საკონტაქტო პირებს მისი აკადემიური პერსონალის,

სტუდენტებისთვის გასაზიარებლად.

 27 შეხვედრა უმაღლეს სასწავლებლებსა და კვლევით

ინსტიტუტებში განათლების რეფორმის, EURAXESS-ის

წევრობის მნიშვნელობაზე და Elsevier ბაზების

მოხმარებასთან დაკავშირებით.

 ფონდის ღონისძიებების ვრცელი ნუსხა იხ. დანართში
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©



შვეიცარიელი ექსპერტების  ტრენინგი   რუსთაველის ფონდის 
ახლადშექმნილ ტრენინგ ცენტრში

 24 იანვარს, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდისა და შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი „გრანტის წარდგენა“,
რომელსაც წარუძღვა ფონდის მიერ სპეციალურად ამ
ღონისძიებისათვის მოწვეული ექსპერტი, ბატონი ტიმოთი რაიანი.
ტრენინგი ჩატარდა ორ სესიად.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

 11 მარტს, ქ. ბონში ფონდის გენერალური დირექტორი - ზვიად
გაბისონია შეხვდა გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა
(DAAD) და გერმანიის კვლევითი ფონდის (DFG)
ხელმძღვანელობას. შეხვედრის ფარგლებში, გაფორმდა
ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს ახალი
პროგრამის - “მობილობის პროგრამა ერთობლივი სამეცნიერო
პროექტებისთვის” განხორციელებას.

ფონდის გენერალური დირექტორის ოფიციალური ვიზიტი DAAD-სა და
DFG-ში



შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და ბელარუსის 
რესპუბლიკის ფუნდამენტური კვლევის ფონდს შორის ჩამოყალიბდა პარტნიორული 

ურთიერთობა
 20 მარტს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა

და სპორტის სამინისტროში გაიმართა საქართველო-ბელარუსის
სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის კომისიის პირველი
სხდომა. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო
ფონდსა და ბელარუსის რესპუბლიკური ფუნდამენტური
კვლევის ფონდს შორის გაფორმდა ურთიერთშეთანხმების
მემორანდუმი.

 29 მარტს, ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა სამეცნიერო ფორუმი -
„მეცნიერების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“.
ფორუმის მიზანი იყო საქართველოში მეცნიერების არსებული
მდგომარეობის, გამოწვევების, სამომავლო პერსპექტივების
მიმოხილვა და სამეცნიერო სფეროში ქვეყნისთვის
მნიშვნელოვანი პრიორიტეტების გამოკვეთა.
გაიმართა პანელური სხდომები ექვს სამეცნიერო
მიმართულებაში, რომელმაც შეიმუშავა რეკომენდაციები.

სამეცნიერო ფორუმი - „მეცნიერების განვითარების პერსპექტივები
საქართველოში“



2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო 
კონკურსის გამარჯვებულების დასრულებული პროექტების საპოსტერო კონფერენცია

 5 აპრილს, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის ორგანიზებით საქართველოს ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების სააგენტოში ჩატარდა 2016 წლის გამოყენებითი
კვლევების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულების საპოსტერო
კონფერენცია.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

 15 მაისს, ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიმართა შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში გამოცემული
ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების წიგნების
„გამაგრებული ისტორიული დასახლებები საქართველოს
ჩრდილოეთ მთიანეთში“, „შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკება“,
„დუშეთი- ურბანული და არქიტექტურული მემკვიდრეობა“ და
სხვ. გამოფენა.

ფონდის მიერ დაფინანსებული ჰუმანიტარული მეცნიერებების
მიმართულების წიგნების გამოფენა 



კონკურსის “ლეონარდო და ვინჩის“  გამარჯვებულების წარმატება 
საერთაშორისო კონკურსზე 

 17 მაისს, აშშ-ის არიზონას შტატის ქ. ფინიქსში (აშშ), Intel-ISEF-
ის პრესტიჟულ სამეცნიერო - საინჟინრო საერთაშორისო კონკურსზე,
რომელშიც მსოფლიოს 80 ქვეყნის 2500 მოსწავლე ეჯიბრებოდა
ერთმანეთს, გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. I ადგილის
სპეციალური ჯილდოს - „SPIE - Optics and Photonics Special Award”
მფლობელები გახდნენ მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა
კონკურსის “ლეონარდო და ვინჩის“ გრანპრის მფლობელები.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

 22 მაისს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროში გაიმართა მეცნიერების სფეროში
განხორციელებული ინოვაციის პრეზენტაცია - „საქართველოში
აკრედიტირებულ ყველა სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს
სასწავლებელსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებსათვის
Elsevier-ის სამეცნიერო ბაზებზე სრული წვდომა“ .

მეცნიერების სრული წვდომა უმსხილეს საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზა 
Elsevier-ზე 



რუსთაველის კაბინეტის გახსნა მაინის  ფრანკფურტის უნივერსიტეტში 

 7 ივნისს, გერმანიაში, მაინის ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის
უნივერსიტეტში, ფონდის გენერალურმა დირექტორმა ზვიად
გაბისონიამ, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის ვიცე რექტორმა
საერთაშორისო ურთიერთობებში როლფ ვან დიკმა, ფრანკფურტში
საქართველოს გენერალურმა კონსულმა ლევან დიასამიძემ და
პროფესორმა მანანა თანდაშვილმა გახსნეს შოთა რუსთაველის
კაბინეტი.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

 16 ივლისს, სამინისტროში საქართველოს EURAXESS-ში
გაწევრიანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება “EURAXESS - ახალი ნაბიჯი
ევროპის სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციისკენ.“ პრეზენტაცია
შეეხებოდა EURAXESS-ის-ევროკავშირის კვლევებისა და
ინოვაციების სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციის მნიშვნელობასა
და მის მიზნებს, იმ შესაძლებლობებს, რომელსაც ამ საერთაშორისო
პროგრამაში ჩართვა აძლევს ქვეყანას, მის სამეცნიერო პოტენციალს.

„EURAXESS“- ში გაწევრიანება- ახალი ნაბიჯი ევროპის სამეცნიერო
სივრცეში ინტეგრაციისკენ.“  



რუსთაველის სამეცნიერო  ფონდი ISTC-ის მმართველი საბჭოს  სხდომაზე 

 17 ივლისს გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური
ცენტრის (ISTC) მმართველი საბჭოს 68-ე სხდომა ქ. ნურსულტანში
(ყაზახეთი). შეხვედრაზე განხილულ იქნა ISTC ფინანსური
მენეჯმენტის, რეგიონული და მიზნობრივი პროექტების
დაფინანსების, CRRN-ის კვლევებში ISTC როლის, ევროპულ
აქტივობებში ISTC ჩართულობისა და ISTC ახალი წევრობის
პერსპექტივების საკითხები.

 16 აპრილს, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ორგანიზებით, ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)
შესახებ. საინფორმაციო დღეზე მოწვეული სპიკერი გახლდათ ევროპული კვლევების
საბჭოს აღმასრულებელი სააგენტოს(ERCEA) სამეცნიერო ოფიცერი -

პროფ. ვაიდა ბანკაუსკაიტე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლები, ხოლო
საინფორმაციო შეხვედრის მეორე ნაწილი დაეთმო საქართველოს გამოცდილებასა და
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ღონისძიებებს
,,ჰორიზონტი 2020“ - ში საქართველოს მეცნიერთა ჩართულობის ხელშეწყობის
მიმართულებით.

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე

https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
http://mes.gov.ge/?id=&lang=geo


შეხვედრა ბრიუსელში EURAXESS-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით 

 28 აგვისტოს, ბრიუსელში, ევროპული კომისიის კვლევებისა და
ინოვაციების გენერალურ დირექტორატში, ფონდის გენერალური
დირექტორი ზვიად გაბისონია, ფონდის სამეცნიერო დეპარტამენტის
უფროსი, Euraxess-Georgia-ს კოორდინატორი ქეთევან გაბიტაშვილი
შეხვდნენ ევროპული კომისიის აკადემიური კვლევების,
ინოვაციებისა და კვლევითი ორგანიზაციების განყოფილების
დირექტორ აპოსტოლია კარამალის.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის გახსნა
(ფონდი  - 2019 წლის მეცნიერების ფესტივალის ორგანიზატორი)  

 16 სექტემბერს თბილისის საკრებულოს თამარ მეფის დარბაზში
გაიმართა განათლების რეფორმის ერთი წლის შემაჯამებელი
ანგარიშის პრეზენტაცია და მეცნიერებისა და ინოვაციების
ფესტივალი -2019-ის გახსნის საზეიმო ცერემონია.



კონფერენცია „ქალები მეცნიერებაში“ - „Women in Science“

 28 სექტემბერს გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია
„ქალები მეცნიერებაში“ - „Women in Science“. კონფერენცია ფონდის
გენერალური დირექტორის მოადგილემ ნინო გაჩეჩილაძემ
გახსნა. მეცნიერმა ქალებმა ისაუბრეს და გამართეს დისკუსია სხვადასხვა
აქტუალურ თემაზე, როგორიცაა კარიერის დაგეგმვა, სამუშაო და პირადი
ცხოვრების შეთავსება, მეცნიერება და ასაკი, დეკრეტული შვებულება.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

 15 ნოემბერს, მწერალთა სახლში გაიმართა მოსწავლე გამომგონებელთა და
მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“ გამოფენა და
დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია. გამოვლინდნენ გრანპრის, პირველი,
მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები. საუკეთესო პროექტის,
გამოგონებების ავტორები დაჯილდოვდნენ სპეციალური პრიზებითა და
ჯილდოებით.

კონკურს „ლეონარდო და ვინჩის“  გამარჯვებულების დაჯილდოება 



Rustaveli-DAAD-ის ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამის შემაჯამებელი
კონფერენცია

 19 დეკემბერს, საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და
გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) მიერ
ორგანიზებული შემაჯამებელი კონფერენცია - „Rustaveli-DAAD-ის
ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამა: პროექტების პრეზენტაცია“.
კონფერენციაზე წარდგენილი იქნა „Rustaveli-DAAD“-ის 2019 წლის
კონკურსის გამარჯვებული პროექტები.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©

 24 დეკემბერს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2019 წლის
შემაჯამებელ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, სადაც ფონდმა 2019
წელს განხორციელებული პროგრამების შედეგები და 2020 წლის
გეგმები წარადგინა.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2019 
წლის შემაჯამებელი ღონისძიება



მადლობა ყურადღებისთვის!

www.rustaveli.org.ge
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ©
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