
დანართი №2 
 

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

რეგისტრაციის დროს 
 

 
 

 
1 პროექტის სახელწოდება ქართულად  

Project title in English  

2 საპროექტო წინადადება (ქართული) PDF ფაილის ატვირთვა 

Project proposal (ENG) PDF file upload 

 
სამეცნიერო მიმართულებები 

Scientific fields 

3 მიმართულება  

Field 

 

 ქვემიმართულება  

Sub-field 

 

1  

2  

3  

4 პროექტით გათვალისწინებული კვლევის 

საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5 ტერმინისა) 

 

Research project keywords 

(no more than 5 terms) 

 

 
5. არასასურველი ექსპერტები 

Undesirable Experts 

N სახელი, გვარი 

Name, surname 

ინსტიტუცია 

Affiliation 

სამეცნიერო 

მიმართულება 
Scientific field 

ქვეყანა 

Country 

1     

2     

3     

 

 

 

 
 
 

პროექტის თავფურცელი 

I გვერდი 

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

General information about the project 



 

 

ინფორმაცია მასპინძელი დაწესებულების შესახებ 
Information about the host institution 

1 მასპინძელი დაწესებულების 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

 

Number of establishment order 

2 მასპინძელი დაწესებულების დასახელება  

Host institution  

3 კვლევითი ინსტიტუცია  

Research institution  

4 მასპინძელი ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი/რექტორი (სახელი გვარი) 

 

Head of the host institution/Rector (name, 
surname) 

 

5 მასპინძელი ორგანიზაციის ვებგვერდი 
Webpage 

 

6 ელ. ფოსტა 

E-mail 

 

7 ტელეფონი 
Telephone 

 

8 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს- 
უსდ) 

 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

 

 

ინფორმაცია იურიდიული/ფიზიკური პირის შესახებ, რომელიც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

უზრუნველყოფს პროექტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
Information about the organization/individual, providing research infrastructure for the project (if applicable) 

9 იურიდიული პირის დასახელება  

Organization name  

10 უფლებამოსილი პირი (სახელი, გვარი)  

Authorized person (name, surname)  

11 ელ.ფოსტა 
E-mail 

 

12 ტელეფონი 
Telephone 

 

13 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

14 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

15 ფიზიკური პირი (სახელი, გვარი)  

Individual (name, surname)  

16 ელ. ფოსტა 
E-mail 

 

17 ტელეფონი 
Telephone 

 

18 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

II გვერდი 

ორგანიზაცია 

Organization 



 

ინფორმაცია თანადამფინანსებელი იურიდიული/ფიზიკური პირის  შესახებ                                                  

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)                                        

Information about co-funding legal/natural person (if applicable) 

19 თანადამფინანსებელი იურიდიული პირის 

სახელწოდება 

 

Co-funding legal person  

20 მისამართი  

Address   

21 იურიდიული სტატუსი                                    

(სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ) 

 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

22 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding commitment  PDF file upload 

23 თანადამფინანსებელი ფიზიკური პირი   

(სახელი, გვარი) 

 

Co-funding natural person (Name, Surname)  

24 ელ. ფოსტა 

E-mail 

 

25 ტელეფონი 

Telephone  

 

26 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding commitment PDF file upload 
 

 

 

 

ინფორმაცია სამეცნიერო გუნდის შესახებ 

Information about scientific team 

ახალგაზრდა მეცნიერი  

Young scientist 

1 პირადი ნომერი 
ID number 

 

2 სახელი, გვარი  

Name, surname  

3 დაბადების თარიღი 
Date of birth 

 

4 სქესი  

Sex  

5 აკადემიური ხარისხი  

Academic degree  

6 ხარისხის მინიჭების თარიღი 
Date awarded 

 

7 მისამართი  

Address  

8 ელ. ფოსტა 

E-mail 

 

9 ტელეფონი 
Telephone 

 

10 ბიოგრაფია (CV ) PDF ფაილის ატვირთვა 

CV PDF file upload 

III გვერდი 

სამეცნიერო გუნდი 

Research Team 



მენტორი 

Mentor 

11 პირადი ნომერი  

ID number 

12 სახელი, გვარი  

Name, surname  

13 აკადემიური ხარისხი  

Academic degree  

14 თანამდებობა  

Position  

15 აფილიაცია (უნივერსიტეტი/ინსტიტუტი/ 

ცენტრი/ფაკულტეტი) 

 

Affiliation 

(University/Institute/Center/School/Department) 

 

16 ელ. ფოსტა 

E-mail 

 

17 ტელეფონი 
Telephone 

 

18 ბიოგრაფია (CV) PDF ფაილის ატვირთვა 

CV PDF file upload 

19 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

კონსულტანტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
Advisor 

20 სახელი, გვარი  

Name, surname  

21 აკადემიური ხარისხი  

Academic degree  

22 თანამდებობა  

Position  

23 აფილიაცია (უნივერსიტეტი/ინსტიტუტი/ 
ცენტრი/ფაკულტეტი) 

 

Affiliation 
(University/Institute/Center/School/Department) 

 

24 ელ. ფოსტა 

E-mail 

 

25 ტელეფონი 

Telephone 

 

26 ბიოგრაფია (CV) PDF ფაილის ატვირთვა 

CV PDF file upload 

27 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

28 ცნობა სამსახურიდან PDF ფაილის ატვირთვა 

Employment certificate PDF file upload 



 
 

ინფორმაცია დამხმარე პერსონალის შესახებ 

Information about supporting personnel 

№ პოზიცია პროექტში Position in the project 

1   

2   

n   

 
 

 

ივსება GMUS-ში  

To be filled in GMUS 

 
 

 

ივსება GMUS-ში  

To be filled in GMUS 

 

 

IV გვერდი 

გეგმა-გრაფიკი 

Project Timeframe 

V გვერდი 

ბიუჯეტი 

Budget and Budget Justification 


