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დანართი №2 
დამტკიცებულია  

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის  

2019 წლის 13 მარტის №28 ბრძანებით 
 

ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS-ში (Grants Management Unified System)  
პროექტის რეგისტრაციის დროს 

 
 

კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ  
Cover page 

 
ზოგადი ინფორმაცია  

General Information 
 

1 
პროექტის სახელწოდება ქართულად  

Project title in English  

2 
კვლევითი ვიზიტის დაწყების თარიღი 

 
Start date of the research visit  

3 
პროექტის ხანგრძლივობა (სემესტრი) 

□ 1               □ 2 
Project duration (semester) 

4 
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა (ევრო)  

□ 15 000                □ 30 000    
Requested funding from SRNSFG (Euro) 

5 

თანადაფინანსების თანხა (ევრო)                   
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  
Co-funding (Euro) (if applicable) 

6 
პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ევრო) 

  
Total budget (Euro) 

7 
ვიზიტიორი მკვლევარი (სახელი, გვარი)  

Visiting scholar  (Name, Surname)  

8 

მასპინძელი დაწესებულება 

□ ბრემენის უნივერსიტეტი 
□ იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი 
□ იოტოვოშ ლორანდის უნივერსიტეტი 
□ ლაიდენის უნივერსიტეტი 
 

Host Institution 

     □ University of Bremen  
     □ Friedrich-Schiller-Universität Jena 
     □ Eötvös Loránd University  
     □ Leiden University 
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9 

 

საპროექტო წინადადება 
 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Project proposal 
 

PDF file upload 

 
 

სამეცნიერო მიმართულებები / Scientific field 

10 პროექტის ძირითადი სამეცნიერო მიმართულება  
Scientific field  

11 სამეცნიერო ქვემიმართულება 
Sub-field  

 

  
12 საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5 სიტყვისა)  

keywords (no more than 5 words)  
 

ორგანიზაცია  
Organization 

 
ინფორმაცია წარმდგენი უნივერსიტეტის შესახებ / Information about the sending university 

1 წარმდგენი უნივერსიტეტის სახელწოდება  
Name of the sending university  

2 მხარდაჭერის წერილი ივანე  ჯავახიშვილის  
თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of support from Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University 

PDF file upload 

 

ინფორმაცია მასპინძელი დაწესებულების შესახებ / Information about the host institution 

3 
მასპინძელი დაწესებულება  

Host institution  

4 

კვლევითი ვიზიტის მასპინძელი 
სტრუქტურული ერთეულის დასახელება 
(ინსტიტუტი, ცენტრი, დეპარტამენტი, სკოლა, 
ფაკულტეტი და ა.შ.)  

 

Name of the host unit (institution, center, 
department, faculty etc.) 

 

5 

კვლევითი ვიზიტის მასპინძელი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
(სახელი, გვარი) 

 

Head of the host unit  
(Name, Surname) 

 

6 
კვლევითი ვიზიტის მასპინძელი 
სტრუქტურული ერთეულის ვებგვერდი  
Webpage of the host unit 

7 
მისამართი 

 Address  
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8 წინასწარი მიღების წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

 Pre-acceptance letter PDF file upload 

 
ინფორმაცია თანადამფინანსებლის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
Information about co-funding legal/natural person (if applicable) 
9 თანადამფინანსებელი იურიდიული პირის 

სახელწოდება 
 

Co-funding legal person  
10 მისამართი  

Address   
11 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  
12 ვებგვერდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

Web page (if applicable) 
13 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding commitment  PDF file upload 
 
14 

თანადამფინანსებელი ფიზიკური პირი  
(სახელი, გვარი)              

 

Co-funding natural person (Name, Surname)  
15 ელექტრონული ფოსტა  

E-mail  
16 ტელეფონი  

Telephone 
17 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding commitment PDF file upload 
 

ვიზიტიორი მკვლევარი 
 Visiting Scholar 

  
ინფორმაცია ვიზიტიორი მკვლევრის შესახებ / Information about the visiting scholar 
1 პირადი ნომერი  

ID number 
2 სახელი, გვარი  

Name, Surname  
3 სქესი (მდედრ. მამრ.)  

Sex (male, female)  
4 დაბადების თარიღი  

Date of birth 
5 აკადემიური ხარისხი/სტატუსი  

Academic Degree/status   
6 ელექტრონული ფოსტა   

E-mail  
7 ტელეფონი  

Telephone  
8 პროფესიული ბიოგრაფია (CV) PDF ფაილის ატვირთვა 

CV  PDF file upload 
9 ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი  PDF ფაილის ატვირთვა 
 Language certificate PDF file upload 


