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დანართი 1 

 

შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის  

რექტორს 

 

 

კონკურსის მონაწილის 

 

--------------------------------------------   

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 
                                                                                                                                                           სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი 

 

                                                                                                                    

განცხადება 

 

წარმოგიდგენთ  საპროექტო განაცხადს პროექტის დასახელებით: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

და შესაბამის დოკუმენტაციას: 

➢ საპროექტო წინადადება (დანართი 2)  

➢ პროექტის ბიუჯეტი და გეგმა-გრაფიკი (დანართი 3)  

➢ პროექტის განმახორციელებელი პერსონალის CV, გამოქვეყნებული შრომების მითითებით. 

 

დანართი  _____   ფურცელი 

 

ხელმოწერა  

თარიღი 



                                                                                             დანართი  1     

 

                                                                                             დამტკიცებულია                                       

 

                         შპს  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის 

                         რექტორის 2019 წლის -------დეკემბრის N--  ბრძანებით 

 

 

                                              საპროექტო წინადადება  

 

პროექტის დასახელება: 

 

სამეცნიერო კვლევის მიმართულება თჰუ-ს კვლევის  

პრიორიტეტული მიმართულების მიხდვით:  

მიმართულება  

ქვემიმართულება #1  

ქვემიმართულება #2  

ქვემიმართულება #3  

 

პროექტის ხანგრძლივობა (თვეები):    

პროექტის ხელმძღვანელი: 

სახელი და გვარი პოზიცია უნივერსიტეტში 

  

 

პროექტში ჩართული პერსონალი:  

სახელი და გვარი პოზიცია პროექტში პოზიცია უნივერსიტეტში 

   

   

   

 

  



1. კვლევის სიახლე , მიზანი და ამოცანები  

 1 .1  საკითხის აქტუალობა და კვლევის სიახლე 

 (საკითხის აქტუალობა, კვლევის სიახლე და ინოვაციურობა; მიზნები; 

პრობლემის დასმისა და მათი გადაჭრის გზები; პრინციპი, რომლის 

მიხედვითაც შეირჩა პროექტის შემსრულებელთა გუნდი, 

სტუდენტის/სტუდენტების პროექტში ჩართულობის აღწერა). 

 

1.2  კვლევის ობიექტი და ამოცანები 

 (აღწერეთ: კვლევის ობიექტი; კვლევის სტრატეგია; პროექტის 

განხორციელების ეტაპები და შესასრულებელი ამოცანები)  

ამოცანების შესრულების მოკლე გეგმა-გრაფიკი  

ამოცანები/პერიოდი პირველი წელი მეორე წელი 

            

ამოცანა N1             

ამოცანა N2             

ამოცანა N3             

ამოცანა N4             

ამოცანა N5             

 

საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები.  

დეტალურად გეგმა - გრაფიკი შესაბამისი ამოცანებისა და ჩაშლილი 

აქტივობების მითითებით შეავსეთ დანართ   2-ში ექსელის ფაილში. 

აღნიშნული გეგმა-გრაფიკი თანხვედრაში უნდა იყოს ზემოაღნიშნულ 

მოკლე ვერსიასთან. 

 

 

  



2. კვლევის მეთოდოლოგია და მოსალოდნელი შედეგები  

  

2.1 კვლევის მეთოდოლოგიის აღწერა და შესაბამისობა პროექტის 

ამოცანებთან   

(აღწერეთ: პროექტში დაგეგმილი ამოცანების გადასაჭრელად საჭირო 

მეთოდები და საშუალებები/გზები, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი 

ღონისძიებები, მათ შორის საველე გასვლები, სამუშაო შეხვედრები, 

პრეზენტაცია და სხვ.)   

 

2.2   კვლევის მოსალოდნელი შედეგები   

(აღწერეთ პროექტის სამომავლო განვითარების გეგმა და  პროექტის 

მდგრადობა მისი  დასრულების შემდეგ).   

 

პროექტის საანგარიშო პერიოდებში ჩატარებული სამუშაოს მოსალოდნელი 

შედეგები და ინდიკატორები  

 ეტაპების მიხედვით 

მოსალოდნელი შედეგები პერიოდი(თვე) შესაბამისი ინდიკატორი 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები 

წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს დანართი  2 - ის გეგმა-

გრაფიკში მოცემულ მონაცემებს. 



N ხარჯვითი კატეგორია

I ტრანში (I 

საანგარიშო 

პერიოდი)

II ტრანში (II 

საანგარიშო 

პერიოდი)

III ტრანში (III 

საანგარიშო 

პერიოდი)

IV ტრანში (IV 

საანგარიშო 

პერიოდი)

 მოთხოვნილი 

ჯამური თანხა

1 მეცნიერის/მკვლევარის ხელფასი 0

2 კვლევითი საქმიანობის ხარჯები 0 0 0 0 0

2.1
ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის საჭირო 

საშუალებების შეძენისა და მომსახურების ხარჯები
0

2.2 დამხმარე პერსონალის ანაზღაურების ხარჯები; 0

2.3 საველე სამუშაოებისა და ექსპედიციის ხარჯები; 0

2.4 პროფესიული ლიტერატურის შეძენის ხარჯები; 0

2.5

სამეცნიერო ღონისძიებისა (კონფერენცია, კონგრესი, 

ვორკშოპი, ტრენინგი და სხვა) და/ან კვლევითი 

ვიზიტისათვის საჭირო ხარჯები (რეგისტრაციის 

გადასახადს, საცხოვრებელ და დღიურ ხარჯებს, 

ტრანსპორტირების ხარჯს);

0

2.6 პროფესიული ასოციაციის წევრობის ხარჯები; 0

2.7
კომპიუტერული და კვლევისათვის საჭირო ტექნიკური 

აღჭურვილობის ხარჯი;
0

2.8 კვლევის შედეგების პრეზენტაციის ხარჯი; 0

3 ზედნადები ხარჯი 0

0 0 0 0 0

შენიშვნა:

პროექტის ბიუჯეტი 

ჯამი

6. აუცილებელია პროექტის ბიუჯეტის 2.7 მუხლის ფარგლებში შესაძენი აღჭურვილობის ჩამონათვალის შევსება. 



პროექტის სახელწოდება:
პროექტის განმახორციელებელი
მასპინძელი ორგანიზაცია:
პროექტის ვადები  (დასაწყისი, დასასრული):

N ამოცანის დასახელება                                                               განსახორციელებელი სამუშაოების აღწერა 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე შედეგის ამსახველი მასალა

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

N ამოცანის დასახელება                                                               განსახორციელებელი  სამუშაოების აღწერა 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე შედეგის ამსახველი მასალა*** (deliverable)

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2

2

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი            

პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი
I საანგარიშო პერიოდი (მიუთითეთ თარიღები

1

3

4

5

II საანგარიშო პერიოდი (მიუთითეთ თარიღები)

1

2

3

4

5



აქტივობა 3

N ამოცანის დასახელება                                                               განსახორციელებელი  სამუშაოების აღწერა 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე
ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა

აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

N ამოცანის დასახელება                                                               განსახორციელებელი  სამუშაოების აღწერა 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე შედეგის ამსახველი მასალა*** (deliverable)

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2

1

5

III საანგარიშო პერიოდი (მიუთითეთ თარიღები)

2

2

3

4

5

IV საანგარიშო პერიოდი (მიუთითეთ თარიღები)

1

3



აქტივობა 3
ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა

აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

ამოცანა ამოცანის შესაბამისი აქტივობა
აქტივობა 1
აქტივობა 2
აქტივობა 3

შენიშვნები გეგმა-გრაფიკის შევსებასთან დაკავშირებით:
გთხოვთ, მიუთითოთ კონკრეტული აქტივობის განხორციელების ამსახველი მასალა და შესაბამისი შედეგი (მაგ. ფოტო-მასალა, ექსპედიციის ანგარიში,  სტატიის სამუშაო ვერსია და სხვ.)

3

4

5


