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შესავალი
ამ წესის მიზანია ალტე უნივერსიტეტში (შემდგომში ,,უნივერსიტეტი“) სამეცნიერო -კვლევითი
თემებისა და პროექტების განხილვის, დამტკიცებისა და მასში მონაწილეობის პროცესის მოწესრიგება
და უზრუნველყოფა.
უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობის განვითარების, კვლევითი საქმიანობის
ხარისხის განუხრელი ამაღლების, სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო პროცესების ინტეგრაციისა
და ინტერნაციონალიზაციის, სამეცნიერო კვლევებისადმი მოტივაციის

და მათში სტუდენტთა

აქტიური ჩართვის გაზრდის, აგრეთვე მათი კომერციალიზაციის ამაღლების მიზნით სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა ხორციელდება, როგორც სავალდებულო წესით, ისე ნებაყოფლობითი
საკონკურსო ფორმით.
ალტე უნივერსიტეტი თავისი მისიის შესრულების მიზნით ახორციელებს

ფუნდამენტურ და

გამოყენებით, ასევე ინოვაციურ სამეცნიერო -კვლევით საქმიანობას.

ნაწილი 1. სავალდებულო სამეცნიერო -კვლევითი თემის დამტკიცება
1.

სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი თემების შესრულება ევალება უნივერსიტეტის მეცნიერთანამშრომლებს და აფილირებულ აკადემიურ პერსონალს.

2.

უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი/აკად პერსონალი

განაცხადს წარუდგენს სკოლის

საბჭოს დადგენილი წესით (დანართი 8 და დანართი 9 ფორმებით).
3.

სკოლის საბჭოს მიერ, არაუმეტეს 1 თვის ვადაში, განაცხადის განხილვის და დადებითად
შეფასების შემდეგ, ის გადაეგზავნება ეთიკის კომიტეტს, რომლის დადებითი დასკვნის მიღების
შემთხვევაში

(10

სამუშაო

დღის

ვადაში),

განაცხადი

დასამტკიცებლად

წარედგინება

უნივერსიტეტის დირექტორთა საბჭოს (დანართი 10 ფორმით).
ნაწილი 2. საკონკურსო სამეცნიერო - კვლევითი თემის პროექტის დამტკიცება
1. პროექტის მიზანი
1.1. კვლევითი პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას შემდეგ
სფეროებში:
ა) სამართალი
ბ) ბიზნესი და ადმინისტრირება
გ) სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
დ) ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია
ე) ენები
ვ) ჯანდაცვა
ზ) ინფორმაციის და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები
თ) ინტერდისციპლინური სფეროები
1.2. კვლევითი პროექტები მიზნად ისახავს კონკრეტული პროექტის დაფინანსების გზით, ახალი
ცოდნის

გენერირებას

და

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

ხელშეწყობას.

სამეცნიერო

კონტაქტების დამყარებას ქვეყნის შიგნით და გარეთ არსებულ სამეცნიერო ცენტრებთან.
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1.3. კვლევითი პროექტები ფინანსდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან და მოზიდული თანხებიდან,
რაც შედგება გრანტების,
შემოსავლებისგან.

შემოწირულობების

და

სხვა

კანონიერი

გზით

მიღებული

1.4. სკოლის საბჭო უზრუნველყოფს საკონკურსო პირობების შემუშავებასა და საკონკურსო კომისიის
ფორმირებას

სფეროს/საკვლევი

თემის

სპეციფიკის

გათვალისწინებით,

სკოლის

აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალისა და/ან მოწვეული პირებისაგან.
1.5. საკონკურსო კომისია, არაუმეტეს 1 თვის ვადაში, განახორციელებს მიღებული პროექტების
ექსპერტიზას, საექსპერტო შეფასების საფუძველზე დასაფინანსებელი პროექტების გამოვლენას
და, ეთიკის კომიტეტის დადებითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში (10 სამუშაო დღის ვადაში),
დასამტკიცებლად უნივერსიტეტის დირექტორთა საბჭოსთვის წარდგენას (დანართი 7 ფორმით).
1.6

დამტკიცებული პროექტების ავტორ(ებ)თან, გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში, ფორმდება
ხელშეკრულება.

1.7

პროექტის შეფასება ხორციელდება ამ წესის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული კრიტერიუმების
გათვალისწინებით.

1.8

სკოლის დეკანი დირექტორთა საბჭოს სამ თვეში ერთხელ წარუდგენს ინფორმაციას მიმდინარე
პროექტების შესახებ.

2. პროექტის მონაწილეები
დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის წარდგენა შეუძლია:
ა) უნივერსიტეტის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს.
ბ) მკვლევართა ჯგუფს (ჯგუფის შემადგენლობაში ,,ა“ პუნქტით განსაზღვრულ პირებთან
ერთად შესაძლებელია შედიოდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები, აგრეთვე .
3. დაფინანსება
3.1. დასაფინანსებელი პროექტის ვადა განისაზღვრება განაცხადით (დანართი 2), შესაბამისი
დასაბუთებით.
3.2. დაფინანსება განხორციელდება ხელშეკრულებაში გაწერილი გრაფიკით კვლევის ეტაპების
მიხედვით.
3.3. კვლევითი პროექტის განაცხადი შესაძლოა ითვალისწინებდეს თანადაფინანსებას.
4. კვლევითი პროექტის წარმოდგენის ვადები და ეტაპები
4.1. კვლევითი პროექტის განაცხადების შემოტანის ვადებს ადგენს სკოლა, რომელიც არ უნდა იყოს
კონკურსის გამოცხადებიდან 2 თვეზე ნაკლები;
4.2. შერჩევის ვადა დგინდება კომისიის გადაწყვეტილებით.
4.3. შერჩევა ჩატარდება ორ ეტაპად:
ა) პირველ ეტაპზე მოხდება განაცხადების ექსპერტიზა, მათი კონკურსის პირობებთან
შესაბამისობის დადგენის მიზნით. განაცხადები, რომლებიც არ შეესაბამება დადგენილ
პირობებს აღარ განიხილება.
ბ) მეორე ეტაპზე კომისია, დასაფინანსებელი პროექტების გამოვლენის მიზნით, განიხილავს
საპროექტო განაცხადებს და შეაფასებს მათ მე-6 პუნქტში მითითებული კრიტერიუმების
მიხედვით. გამარჯვებულია პროექტი, რომელიც შეფასდება 35-50 ქულით.
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4.4. გამარჯვებული პროექტი დასამტკიცებლად წარედგინება დირექტორთა საბჭოს, რომელსაც
უფლება აქვს, საკითხის შესწავლის შემდეგ, შესაბამისი არგუმენტაციით, არ დაამტკიცოს
კვლევითი პროექტი.
5.

საკონკურსო განაცხადის წარდგენის პირობები

5.1. განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ (საჭიროების შემთხვევაში - ინგლისურ) ენაზე 2
ეგზემპლარად.
5.2. განაცხადის შემოტანისას წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) ცნობები ამ წესის მე-2 ნაწილის

მე-2 პუნქტის მოთხოვნებთან განმცხადებლის

შესაბამისობის შესახებ;
ბ) განცხადება (დანართი 1);
გ) განაცხადის შევსებული ფორმა ( დანართი 2);
დ) პროექტის რეზიუმე (1 გვერდი) ;
ე) საპროექტო წინადადება (დანართი 3) ( არაუმეტეს 5 გვერდისა)
ვ) პროექტის ბიუჯეტი (დანართი 4);
ზ) პროფესიული ავტობიოგრაფია (CV), თითოეული მონაწილისათვის ცალ-ცალკე
(დანართი 5);
თ) აპლიკანტის პირადობის მოწმობის სრული ასლი;
ი) სარეკომენდაციო წერილი; რეკომენდაციის ფორმა (დანართი 6);
კ) თანადაფინანსების შემთხვევაში, მისი დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი:
•

დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს თანადაფინანსების მოცულობა

•

თანადამფინანსებელი შესაძლოა იყოს როგორც მონაწილე მხარე, ასევე სხვა
საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია.

ლ) დამატებით პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში, განსაზღვრავს კომისია.
6.

პროექტების შეფასების კრიტერიუმები
საპროექტო განაცხადი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

N

კრიტერიუმები

1

კვლევის მიზნები, კვლევის თემის/საკითხის
აქტუალობა; კვლევის სიახლე და ინოვაციურობა

ქულა
5

(სავალდებულო)
2

კვლევის საგნის და მეთოდების შესაბამისობა

5

კვლევის მიზნებთან და მოსალოდნელ
შედეგებთან (სავალდებულო)
3

კვლევითი პროექტის აუცილებლობის
დასაბუთება, მისი მნიშვნელობა დარგისთვის

(სავალდებულო)

5

კომენტარი

6
4

კვლევის მოსალოდნელი შედეგის სამეცნიერო და

5

პრაქტიკული ღირებულება (სავალდებულო)
კომერციალიზაციის შესაძლებლობა

10

6

ინტერდისციპლინურობა

5

7

პროექტის ხელმძღვანელის პროდუქტიულობა:1.
სამეცნიერო ან კვლევით პროექტებში
მონაწილეობა;
2. გამოგონება/ პატენტი;
3. პუბლიკაცია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში:
4.ციტირების ინდექსი
5. საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში
მონაწილეობა
პროექტის გეგმის (ეტაპების, ვადებისა და

0-5

8

განხორციელების გზების) განხორციელებადობა
და შესაბამისობა კვლევის მიზნებსა და

(თითოეული
ფასდება 1
ქულით)

5

ამოცანებთან (სავალდებულო)

9

პროექტის ბიუჯეტის შესაბამისობა კვლევის

5

მიზნებსა და ამოცანებთან (სავალდებულო)

მინიმალური დადებითი ქულა

30

7. ანგარიშგება, მონიტორინგი და შეფასება
7.1.

დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს შესაბამისი სკოლის დეკანი და საბჭო.
სკოლის დეკანს ყოველთვიურად წარედგინება ანგარიში შესრულებული სამუშაოს შესახებ,
ხოლო სამ თვეში ერთხელ დეკანის ანგარიში წარედგინება სკოლის საბჭოს და დირექტორთა
საბჭოს. შუალედური ანგარიში (ყოველ 6 თვეში ერთხელ) და საბოლოო ანგარიში წარედგინება
დირექტორთა საბჭოს. თუ პროექტი 6 თვეზე ნაკლები ხანგრძლივობისაა, ის არ საჭიროებს
შუალედურ ანგარიშს.

7.2.

ანგარიში შეიცავს ორ ნაწილს: პროგრამულსა და ფინანსურს (ანგარიშების ფორმას ამტკიცებს
სკოლის საბჭო). ანგარიშების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, სკოლის საბჭოს წინადადებით,
უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას იმოქმედოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.

7
7.3

დაფინანსების მიმღები ვალდებულია პროექტის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში ჩაატაროს
უნივერსიტეტში პროექტის პრეზენტაცია/საჯარო ლექცია/სემინარი მიღებული შედეგების
შესახებ. ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ღონისძიების მხარდაჭერას.
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დანართი 1

სფერო _________________________________
სახელი, გვარი__________________________

განცხადება

ალტე უნივერსიტეტის
საკონკურსო კომისიას

მოგახსენებთ, რომ გავეცანი ალტე უნივერსიტეტის კვლევითი პროექტების შერჩევის წესს. ვაღიარებ
მას და შემომაქვს თანდართული განცხადება.
ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტია და არ შეიცავს ყალბ მონაცემებს.
კომისიას ვაძლევ უფლებას, გადაამოწმოს მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტე და ნებისმიერი სახის
ყალბი მონაცემის აღმოჩენის შემთხვევაში, არ განიხილოს ჩემი განაცხადი.

განმცხადებლის ხელმოწერა: - - - - - - - - - - - - თარიღი: - - - - - - - - - - - - -
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დანართი 2

ზოგადი ინფორმაცია აპლიკანტ(ებ)ისა და პროექტის შესახებ
1

სახელი, გვარი

2

პირადი ნომერი

3

4

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი (საფოსტო ინდექსით)
ტელეფონ(ებ)ი
ელექტრონული ფოსტა
აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

5

ინფორმაცია აფილირების შესახებ

6
7

ამჟამინდელი თანამდებობა (ორგანიზაცია,
თანამდებობა)
სამეცნიერო კვლევის სფერო

8

პროექტის სახელწოდება

9

მე-6 პუნქტში მითითებული ორგანიზაციის
საკონტაქტო პირის ტელეფონი, ფაქსი,
ელფოსტა
კვლევის გეგმა: ვადები, ეტაპები,
განხორციელების გზები

10

10

დანართი 3

საპროექტო წინადადება
გთხოვთ, საპროექტო წინადადება წარმოადგინოთ მოცემულ ქვესათაურების მიხედვით; არაუმეტეს 5
გვერდისა, 1 ინტერვალით აკრეფილი ტექსტი.

1. პროექტის სახელწოდება
2. კვლევის აქტუალობის დასაბუთება (აღწერეთ, განსახორციელებელი კვლევა არის მიმდინარე
კვლევის ნაწილი, თუ ახალი პროექტი)
3. გამოცდილების მიმოხილვა
4. კვლევის მიზნობრიობა, აუცილებლობის დასაბუთება და დასახული ამოცან(ებ)ის აღწერილობა
5. კვლევის მოსალოდნელი შედეგები და მისი პრაქტიკაში გამოყენების დასაბუთება
6. კვლევის მეთოდი და მეთოდოლოგია
7. კვლევის სამომავლო განვითარების გეგმა ( მიუთითეთ, კვლევის სამომავლო კომერციალიზაციის
შესაძლებლობები, თუკი ამას ითვალისწინებს კვლევა).
8. პროექტის მნიშვნელობა აპლიკანტ(ებ)ის პროფესიული განვითარებისათვის.
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დანართი 4

ბიუჯეტი
ხარჯვის კატეგორია
მოთხოვნილი თანხა ლარში
ერთეულის

ერთეულის

ჯამური

რაოდენობა

ღირებულება

ღირებულება

1
2
3
4
სულ

N

დაფინანსების სხვა წყაროები (თანადაფინანსება)
შესაბამის ვალუტაში

თანადამფინანსებელი პირი ან ორგანიზაცია

1
2
3
4
შენიშვნა: საერთაშორისო მივლინებებისათვის დანართის სახით წარმოადგინეთ საერთაშორისო
მგზავრობისთვის ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის დოკუმენტაცია.

სულ უნივერსიტეტიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში: - - - - - - - - - - - - - სულ თანადაფინანსება (თანადაფინანსების ვალუტის ჩვენებით) - - - - - - - - - - - - - -
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დანართი 5

პროფესიული ბიოგრაფია
Curriculum vitae
სახელი, გვარი:
მისამართი:
ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
დაბადების თარიღი:

1. განათლება (საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები)
N

წლები

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება

აკადემიური ხარისხი

1

2. პროფესიული გამოცდილება (საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები)
N

წლები

ორგანიზაცია და თანამდებობა

1

3. სამეცნიერო ან კვლევით პროექტებში მონაწილეობა (ასეთი ინფორმაციის არსებობის
შემთხვევაში)
N

წლები

პროექტის სახელწოდება

როლი პროექტში

პროექტის
დამფინანსებელი

1
4. პროფესიული სიგელები და ჯილდოები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
N
1

წლები

სიგელის/ჯილდოს სახე

დამსახურების
მითითება

ორგანიზაციის
დასახელება
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5. გამოგონება/ პატენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
N

წლები

გამოგონების/ პატენტის
დასახელება, რეკვიზიტი

პატენტის გამცემი უწყება

1

6. სულ პუბლიკაციების რაოდენობა: - - - - - - - - - , მათ შორის უკანასკნელ ხუთ წელიწადში:- - - ; პუბლიკაციების რაოდენობა იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში: - -- - - - - - -;
ციტირების ინდექსი:- - - - - - - (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
პუბლიკაციების ჩამონათვალი (არაუმეტეს 5-ისა ) თქვენი შეხედულებისამებრ:
N
წლები
პუბლიკაციის დასახელება
პუბლიკაციის სახე (სტატია,
მონოგრაფია,
სახელმღვანელო და სხვა,
გამოცემის მითითებით)
1

7. საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (არაუმეტეს 5- ისა)
N

წლები

ღონისძიების დასახელება

მოხსენების სათაური

ღონისძიების
ჩატარების ადგილი
და ორგანიზატორი

1

8. უცხო ენების ცოდნა (აღნიშნეთ შესაბამისი გრაფა)
N ენა
1

A1

A2

B1

B2

C1

C2
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დანართი 6
რეკომენდაციის ფორმა
(ივსება რეკომენდატორის მიერ კონფიდენციალურად; წარმოდგენილი უნდა იქნას დალუქული და
რეკომენდატორის მიერ ხელმოწერილი კონვერტით)

აპლიკანტის პირადი მონაცემები
სახელი, გვარი
აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელფოსტა)
ამჟამინდელი საქმიანობა (თანამდებობა)
საკონკურსო პროექტის დასახელება

რეკომენდატორის პირადი მონაცემები
სახელი, გვარი
აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელფოსტა)
ამჟამინდელი საქმიანობა (თანამდებობა)

რამდენი ხანია იცნობთ აპლიკანტს და რა პროფესიული და საქმიანი ურთიერთობა გაკავშირებთ
მასთან?
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გთხოვთ, შეაფასოთ აპლიკანტი
შეფასება

უმაღლესი

კარგი

დამაკმ.

სუსტი

ინდიკატორები
პროფესიული გამოცდილება
სამეცნიერო კვლევის უნარ-ჩვევები
მიზანდასახულობა
პასუხისმგებლობა
მოქნილი აზროვნება
კომუნიკაბელურობა და პროფესიული ეთიკა

გთხოვთ, განმარტოთ რატომ აძლევთ აპლიკანტს რეკომენდაციას კონკურში მონაწილეობის
მისაღებლად

სურვილის შემთხვევაში მიუთითეთ დამატებითი ინფორმაცია

ხელმოწერა: - - - - - - - - - - - - თარიღი: - - - - - - - - - - - - -
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დანართი 7

ალტე უნივერსიტეტის დირექტორთა საბჭოს

..................................... სკოლის საკონკურსო კომისიაში განსახილველად იქნა შემოტანილი საპროექტო
განაცხადი:.....................................................................................................................................................
კომისია რეკომენდაციას იძლევა აღნიშნული პროექტ(ებ)ის დასამტკიცებლად და დასაფინანსებლად.

გთხოვთ განიხილოთ დირექტორთა საბჭოს სხდომაზე.

კომისიის თავ-რე :

/----------------------/
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სამეცნიერო - კვლევითი თემის განაცხადი
1

სახელი, გვარი (ხელმძღვანელის
შემსრულებლ(ებ)ის )

2

საკონტაქტო

ინფორმაცია:

ან/და

მობილური,

ტელეფონი; ელექტრონული ფოსტა
3

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

4

ამჟამინდელი თანამდებობა უნივერსიტეტში

5

სამეცნიერო კვლევის მიმართულება

6

თემის სახელწოდება

7

კვლევის ვადები
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სამეცნიერო -კვლევის მიზანშეწონილობის დასაბუთება:

(არაუმეტეს 3 გვერდისა, 1,5 ინტერვალით აკრეფილი ტექსტი).

1. თემის დასახელება
2. კვლევის აქტუალობა: თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა;
3. კვლევის მიზანი და ამოცანები;
4. კვლევის მოსალოდნელი შედეგები:
4.1. სასწავლო პროცესში გამოყენების შესაძლებლობა (სასწავლო კურსის მითითებით):
4.2.პუბლიკაცია;
4.3. კომერციალიზაციის შესაძლებლობები.
4.4. თანაავტორი ან/და თემის ჩართულობა სხვა საუნივერსიტეტო ან/და უნივერსიტეტთაშორის (მ.შ.
საერთაშორისო)კვლევებში
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სკოლის საბჭოს განაცხადი სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესახებ

ალტე უნივერსიტეტის დირექტორთა საბჭოს

დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ

................. (სკოლის)....................(მიმართულების)...............(სახელი

და გვარი) სამეცნიერო -კვლევით

თემას სახელწოდებით „...................“, რომელიც განხილულ და

მოწონებულ იქნა ................................................................... სკოლის საბჭოს ( 20... წლის ................-ის ოქმი
№..) და ეთიკის კომიტეტის მიერ ( 20... წლის ................)

დეკანი

/----------------------/

