CURRICULUM VITAE

გვარი

სახელი

მამის სახელი

დაბადების თარიღი და ადგილი:
სამუშაო ადგილი;

ფოტო

მისამართი:
ტელ.

ვებ გვერდი:

ფაქსი:

ელ. Fოსტა:

საცხოვრებელი ადგილი
მისამართი:
ტელ:

მობილური:

ფაქსი:

ელ. Fფოსტა:

სამსახურებრივი გამოცდილება
თარიღი
დამსაქმებელის დასახელება
დამსაქმებელის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური)
მუშაობის დაწყების თარიღი
დამსაქმებელის დასახელება
დამსაქმებელის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

აკადემიური ხარისხი და გამოქვეყნებული შრომები
აკადემიური ხარისხი
თემის სახელწოდება
შრომების რაოდენობა
მ. შ. მონოგრაფია
სახელმძღვანელო
შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის
განმავლობაში
სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი
პრემია

გამოქვეყნებული შრომების სია წარმოადგინეთ დანართის სახით

განათლება/ტრენინგი (დიპლომის/სერტიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის სახით)
1

თარიღი
დაწესებულება (ფაკულტეტი)
სპეციალობა
დიპლომის /სერტიფიკატის #
კვალიფიკაცია
თემის სახელწოდება

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში (მიუთითეთ
მხოლოდ ის კონფერენციები, რომელთა მასალები ან/და თეზისები გამოქვეყნებულია)
დასახელება და თარიღი
მოხსენების სათაური
თქვენი როლი
სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები
თქვენი როლი/თანამდებობა
გრანტის საერთო თანხა

სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, ოპონირება (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი იყავით
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი იყავით
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი იყავით
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით

სამეცნიერო

საზოგადოებების,

აკადემიების,

სამეცნიერო

საბჭოების,

სარედაქციო

კოლეგიების,

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა
რომელი სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის)
ნამდვილი წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი
რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით და
თქვენი როლი
რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის
წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი
რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, რეცენზენტი
ხართ
სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი
ხართ/იყავით
რომელ სალექციო კურსებს
კითხულობთ/კითხულობდით (სრული ჩამონათვალი)
საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში ყოფილხართ
მიწვეული და რა სალექციო კურსებს კითხულობდით
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რომელ სალექციო კურსებს
კითხულობთ/კითხულობდით

საზღვარგარეთ
ყოფილხართ

რომელ
მიწვეული

უნივერსიტეტში
და

რა

სალექციო

კურსებს კითხულობდით

ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად)
მშობლიური ენა
უცხო ენა
კითხვა
წერა
მეტყველება

ოჯახური მდგომარეობაკომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა
პროგრამების დასახელება
Ms.-Windows

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

სუსტად

Ms. Word
Ms. Excel

Ms Power Point
Internetexsplorer
Vizual Basic
Corel
Adobe-photoshop

Outlook

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი ვარ:
ხელმოწერა

თარიღი

3

