














არაოფიციალური თარგმანი 

2. ცვლილება 

შეთანხმებაში 

 

შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და იულიხის სამეცნიერო 

ცენტრს შორის დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისთვის იულიხ - საქართველოს 

ერთობლივად დაფინანსებული პროგრამის შესახებ 

 

 

ცვლილებები 

1. „ფონდის“ სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

 

 

2. მუხლი 1  - ხელშეკრულების საგანი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მხარეები თანხმდებიან განახორციელონ ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს გერმანიასა და საქართველოს შორის 

თანამშრომლობის გაღრმავებას, ასევე უზრუნველყოფს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტიდან, ან საქართველოს სხვა უნივერსიტეტიდან (ცენტრთან ურთიერთ 

შეთანხმებით) წარდგენილი   მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო 

სტაჟირებას „ცენტრში“1. 

 

იურიდიული საფუძვლებია:  

 მემორანდუმი სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც გაფორმებულია 

იულიხის სამეცნიერო ცენტრსა (JÜLICH, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა) 

და შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს((SRNSF, საქართველო) შორის  

(ივნისი, 2015)-დანართი 1; 

                                                      
1 რადგან იულიხი არის კვლევითი ცენტრი და არა უნივერსიტეტი, იულიხის მიერ დასაქმებული 

ყველა პროფესორი დამატებით უნდა მოღვაწეობდეს რომელიმე გერმანულ უნივერსიტეტში. 

შესაბამისად, მაგისტრანტებმა/დოქტორანტებმა შესაძლებელია სტაჟირება გაიარონ მათი 

ხელმძვანელის უნივერსიტეტში. დოქტორის ორმაგი ხარისხის მისაღებად, „კოტუტელის“ 

პროცედურის ფარგლებში, სტუდენტები ვალდებული არიან, ჩაირიცხონ მათი ხელმძღვანელის 

უნივერსიტეტში. „კოტუტელის“ პროცედურის მიხედვით, საქართველოს პარტნიორმა 

უნივერსიტეტმა, დამატებით, უნდა დადოს კონტრაქტი ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტთან. 



 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და JÜLICH 

სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების წერილი (2014) - დანართი 2; 

 მემორანდუმი ერთობლივი თანამშრომლობის შესახებ SMART│Lab-ებთან 

დაკავშირებით, გაფორმებული JÜLICH-სა და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს შორის, რომელიც ხელმოწერილია 2015 წლის 7 

ოქტომბერს. 

 

 

მუხლი 3-ის -  შეთანხმების ხანგრძლივობა და ვადები, მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

დოქტორანტებისთვის გრანტით დაფინანსებული სტაჟირების ხანგრძლივობა  

შეიძლება იყოს არაუმეტეს 3 წლისა, მომდევნო არაუმეტეს 6-თვიანი გაგრძელების 

შესაძლებლობით. ვადის გაგრძელება შეთანხმებული უნდა იყოს ფონდსა და ცენტრს 

შორის და უნდა ეფუძნებოდეს შესაბამისი უნივერსიტეტის/კვლევითი ინსტიტუტის 

ოფიციალურ მოთხოვნას. სტაჟირების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში ფონდი არ 

გასცემს დამატებით დაფინანსებას. ცენტრში/იულიხთან ასოცირებულ 

უნივერსიტეტებში კლევითი სტაჟირების დრო არ უნდა იყოს წელიწადში 8 თვეზე 

ან/და სემესტრში 4 თვეზე ნაკლები. 

 

 

მუხლი 4-ის -  დაფინანსება, 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მიზნობრივ საგრანტო დაფინანსებას ამ ხელშეკრულების 2.3.1 და 2.3.2 პუნქტებში 

განსაზღვრული ფიზიკური პირებისათვის; დაფინანსება ჯამში შეადგენს 

ყოველთვიურ თანხას 900 ევროს მაგისტრანტებისთვის და 1400 ევროს 

დოქტორანტებისთვის და ფარავს ყოველთვიურ საცხოვრებელ ხარჯებს, 

ჯანმრთელობის, უბედური შემთხვევებისა და პერსონალური პასუხისმგებლობის 

დაზღვევას. 

 

 

მუხლი 5-ის -  ერთობლივ პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადის წარდგენის 

პროცედურა, 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ან საქართველოს 

სხვა უნივერსიტეტის (ცენტრთან ურთიერთ შეთანხმებით) წარდგინებით პროგრამაში 

მონაწილეობის კანდიდატმა, ფონდში უნდა წარმოადგინოს შევსებული განაცხადი 

ელექტრონულად და ნაბეჭდი სახით, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. 

 

 



მუხლი 6-ის -  გრანტის გაცემის პროცედურები და ანგარიშგება, მე-6 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

6.6 გრანტის მიმღები ახალგაზრდა მეცნიერი (მაგისტრანტი, დოქტორანტი) 

ანგარიშვალდებულია პროგრამის დასრულების შემდეგ, საქართველოში 

დაბრუნებიდან 21 დღის ვადაში ფონდში წარმოადგინოს მოკლე მოხსენებითი 

ანგარიში (ფონდის მიერ დამტკივებული ფორმის მიხედვით) (ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე) გაწეული საქმიანობის შესახებ და ფინანსური ანგარიში (პირველადი 

დოკუმენტები/ასლები) ფონდის მიერ მისი სამგზავრო ხარჯების დაფინანსების 

შემთხვევაში. 

 

 

10 მაისი, 2016 წ. 

 

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი: 

იულიხის კვლევითი ცენტრი 

 

 ________________________________  

პროფესორი, დოქტორი მარინე ჩიტაშვილი 

გენერალური დირექტორი  

(ხელმოწერილია) 

 

 

 _________________________________  

პროფესორი, დოქტორი სებასტიან მ. 

შმიდტი 

დირექტორთა საბჭოს წევრი 

(ხელმოწერილია) 

 

 _________________________________  

პროფესორი, დოქტორი ჰანს შტროერი 

ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტის 

დირექტორი 

            (ხელმოწერილია) 






















	danarti 2 - shetanxmeba_GE
	danarti 2 - shetanxmeba+
	Sh_1
	Sh_2
	Sh_3
	Sh_4
	Sh_5
	Sh_6
	Sh_7

	cvlilebebi_10.05.2016

	danarti 2 - shetanxmeba_EN
	Agreement
	ag_01
	ag_02
	ag_03
	ag_04
	ag_05
	ag_06
	ag_07

	Amendment_10.05.2016 (2)
	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3



