საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

განკარგულება
№ 2
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ოქტომბერი

2021 წ.

კვლევითი პროექტების დაფინანსების მიზნით
კონკურსის გამოცხადების შესახებ
გამოცხადდეს კონკურსი საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პერსონალის მიერ
წარმოდგენილი კვლევითი პროექტების დაფინანსების მიზნით შემდეგი სამეცნიერო კვლევის
მიმართულებებით:
1. გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები, ინჟინერია და უსაფრთხოება;
2. სამკერვალო და ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუქციის ევოლუცია, დიზაინი, ტექნოლოგია და
მასალათმცოდნეობა;
3. საკვები პროდუქტების მეცნიერება, ტექნოლოგია და უვნებლობა;
4. სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა;
5. ქიმიური, ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ტექნოლოგია.
კონკურსის ვადები განისაზღვროს შემდეგი განრიგის მიხედვით:
- კონკურსის გამოცხადება - 20.10.2021;
- პროექტისა და შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა - 21.10.2021 – 5.11.2021 (15 სთ-მდე);
- პროექტების განხილვა - 6.11.2021-12.11.2021;
- ფაკულტეტის საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება და შედეგების გამოცხადება - 12.11.2021.
პროექტისა და შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა:
ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი ელექტრონულად უნდა გაიგზავნოს ფოსტაზე
maia.grdzelidze@atsu.edu.ge;
ასევე, დოკუმენტები ფიზიკურად უნდა ჩაბარდეს მისამართზე: ახალგაზრდობის 98. აწსუ-ს VII
კორპუსი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანატი, II სართული, ოთახი № 7223;
დოკუმენტების მისაღებად სამუშაო საათებია 10:00-16:00.
კონკურსის პირობები:
პროექტი უნდა პასუხობდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 შესაბამისობა უნივერსიტეტის კვლევის პოლიტიკას (კვლევით პრიორიტეტებთან) და
ფაკულტეტის კვლევით პროფილთან;
 აუცილებელი დასაბუთება კვლევითი პროექტის აქტუალობის შესახებ (საპროექტო
წინადადება, ექსპერტთა რეკომენდაციები, კავშირი ბიზნესთან, კომერციალიზაცია);
 ფაკულტეტზე (დეპარტამენტებს შორის) და/ან ფაკულტეტებს შორის თანამშრომლობა;
 საერთაშორისო და/ან ადგილობრივ დონეზე პარტნიორების ჩართულობა;
 პროექტის ხელმძღვანელი – აწსუ-სთან აფილირებული აკადემიური/სამეცნიერო
პერსონალი, ჩართული მხარე - სტუდენტები (სამაგისტრო, სადოქტორო და ა.შ.);
 პროექტი უნდა მოიცავდეს განხორციელების გეგმას, ბიუჯეტს, მონიტორინგის გეგმასა
და მასში ჩართული პერსონალის რეზიუმეებს (იხ. დანართი 1);
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პროქტის დაფინანსების შემთხვევაში სტატიის გამოქვეყნების ვალდებულება შემდეგ
ბაზებსა და ჟურნალში: Scopus, Web of Science, ERIH plus, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მოამბე;
პროექტის საერთო ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 5500 ლარს;
პროექტს წარსადგენად თან უნდა ერთვოდეს განცხადება (ფორმა იხ. დანართი 2).

კონკურსის პროცესის მსვლელობაზე კოორდინაცია დაევალოს ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს, პროფესორ ციცინო თურქაძეს.

საფუძველი: აწსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება „აწსუ-ს ფაკულტეტებზე კვლევითი
პროექტების
დაფინანსების
მიზნით
სახელმძღვანელო
კრიტერიუმების
განსაზღვრის შესახებ“; საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს
გადაწყვეტილება (ოქმი #3, 18.10.2021 წ.); ფაკულტეტის დეკანის წარდგინება.

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

მაია გრძელიძე
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დანართი 1

განაცხადი აწსუ-ს კვლევითი პროექტების დაფინანსების შესახებ
ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ
პროექტის სახელწოდება
პროექტის ხანგრძლივობა
აწსუ-დან მოთხოვნილი თანხა (ლარი)

თანადაფინანსება (არსებობის
შემთხვევაში) (ლარი)
პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი)
პროექტის ხელმძღვანელი
(სახელი, გვარი)
აწსუ - ს ფაკულტეტი, დეპარტამენტი
პროექტის სამეცნიერო კვლევის მიმართულება -

☐ გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები, ინჟინერია და უსაფრთხოება;
☐ სამკერვალო და ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუქციის ევოლუცია, დიზაინი,
ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა;

☐ საკვები პროდუქტების მეცნიერება, ტექნოლოგია და უვნებლობა;
☐ სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა;
☐ ქიმიური, ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების
ტექნოლოგია.

აბსტრაქტი
პროექტის მოკლე აღწერა (სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა – 200 სიტყვა).

1. სამეცნიერო -კვლევითი პროექტი
1.1. კვლევითი თემის/საკითხის აქტუალობა, კვლევის სიახლე და პრობლემის
ფორმულირება, კვლევის მოსალოდნელი შედეგი (კვლევის თემის/საკითხის მოკლე
მიმოხილვა; კვლევის მიზნები და ამოცანები, აქტუალობის დასაბუთება, კვლევის
მეთოდოლოგია და ა. შ.) (სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა 1200 –სიტყვა);

1.2. პროექტის შესაბამისობა უნივერსიტეტის კვლევით პოლიტიკასთან და საინჟინროტექნოლოგიური ფაკულტეტის კვლევით და საგანმანათლებლო პროგრამების
პროფილთან (სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა – 250 სიტყვა);
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1.3. პროექტის საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა (აღწერეთ არსებული ან
პროექტის
ფარგლებში
დაგეგმილი
ადგილობრივი
ან/და
საერთაშორისო
თანამშრომლობის შესაძლებლობები და აქტივობები, მათ შორის უცხოელ
კონსულტანტთან
თანამშრომლობა
(უცხოელი
კონსულტანტის
არსებობის
შემთხვევაში) (სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა – 250 სიტყვა).

2. პროექტის შემსრულებელი სამეცნიერო ჯგუფი
1. ინფორმაცია ძირითადი პერსონალის შესახებ
№
პირადი
ნომერი

სახელი, გვარი

პოზიცია
პროექტში

1

პროექტის
ხელმძღვანელი

2

მკვლევარი

ახალგაზრდა
აკადემიური მეცნიერის დაბადების
ხარისხი
სტატუსი
თარიღი
(კი, არა)

…

4. ინფორმაცია დამხმარე პერსონალის შესახებ
№ პოზიცია პროექტში
1
2
3
…

3. აწსუ-ს მატერიალური, ტექნიკური და ინტელექტუალური გარემოს/რესურსების შესაბამისობა
პროექტის მიზნებსა და ამოცანებთან
პროექტის განხორციელებისთვის არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

№

განთავსების ადგილი (წამყვან
წამყვან და თანამონაწილე ორგანიზაციაში (არსებობის
ან
თანამონაწილე
შემთხვევაში) არსებული ინფრასტრუქტურა და აპარატურა
ორგანიზაციაში)

1
2
3
4
n1

4

პროექტის გეგმა-გრაფიკი
პროექტის ხელმძღვანელი:
აწსუ - ს დეპარტამენტი:
პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი
ამოცანები

პერიოდი

პასუხისმგებელი
პირი

№1 ამოცანის დასახელება
1. აქტივობა [ტექსტი]
2. აქტივობა [ტექსტი]
№2 ამოცანის დასახელება

№3 ამოცანის დასახელება

№4 ამოცანის დასახელება

5

პროექტის ბიუჯეტი

1
1.1

ხარჯვის კატეგორია
საქონელი და მომსახურება
ძირითადი პერსონალის შრომის ანაზღაურება

1.2

დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურება

0

1.3

მივლინება

0

1.4
1.5

წარმომადგენლობითი ხარჯი
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

არაფინანსური აქტივი

0

#

2

სულ ჯამი

თანხა
0
0

0
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დანართი 2

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანს,
პროფესორ მაია გრძელიძეს
პროექტის ხელმძღვანელის
---------------------------------

განცხადება
2021 წლის აწსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მიერ გამოცხადებული
კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ
ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, წარმოგიდგენთ რა ინფორმაციას საკონკურსო
პროექტის შესახებ, ვადასტურებთ, რომ გავეცანით აწსუ-ს აკადემიური საბჭოს
დადგენილებას „აწსუ-ს ფაკულტეტებზე კვლევითი პროექტების დაფინანსების
მიზნით სახელმძღვანელო კრიტერიუმების განსაზღვრის შესახებ“, ასევე
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებას საგრანტო
კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ, ჩვენი ხელმოწერით
ვადასტურებთ კონკურსის პირობებზე თანხმობას. ასევე ვადასტურებთ, რომ ჩვენ
მიერ წარმოდგენილი პროექტის შესახებ ინფორმაცია ზუსტია და არ შეიცავს ყალბ
მონაცემებს და პლაგიატის ელემენტებს.
გთხოვთ, დაარეგისტრიროთ ჩვენი პროექტი საინჟინრო-ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის მიერ გამოცხადებულ კვლევითი პროექტების 2021 წლის კონკურსში.

პროექტის სახელწოდება
პროექტის ხანგრძლივობა
აწსუ-დან მოთხოვნილი თანხა (ლარი)
თანადაფინანსება (ლარი)
პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი)
პროექტის სამეცნიერო მიმართულება:
გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი ბულეტი

☐ გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები, ინჟინერია და
☐

☐
☐
☐

უსაფრთხოება;
სამკერვალო და ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუქციის
ევოლუცია, დიზაინი, ტექნოლოგია და
მასალათმცოდნეობა;
საკვები პროდუქტების მეცნიერება, ტექნოლოგია და
უვნებლობა;
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და
მასალათმცოდნეობა;
ქიმიური, ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად
აქტიური ნივთიერებების ტექნოლოგია.
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დეპარტამენტი:
ხელმძღვანელი პირის
სახელი და გვარი:

ელ.ფოსტა:

ტელეფონი:
ხელმოწერა:

პროექტის ძირითადი პერსონალი
#

სახელი და გვარი

პოზიცია პროექტში

ხელმოწერა

1
2
3
...

პროექტის
ხელმძღვანელი:

_______________________
ხელმოწერა

ელ.ფოსტა:

ტელეფონი:

განცხადების წარდგენის თარიღი:
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