დანართი N3

სააპლიკაციო ფორმა
(შეავსეთ მხოლოდ ის პუნქტები, რომელიც ეხება თქვენ მიერ არჩეულ აკადემიურ თანამდებობას )

პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

პირადი ნომერი
სახელი
გვარი
დაბადების თარიღი
სქესი
მოქალაქეობა
იურიდიული მისამართი
ფაქტიური მისამართი
ტელეფონი
მობილური
ქალაქის ინდექსი
ელექტრონული ფოსტა

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
1
2

ფოტო

3

საკონკურსო პოზიცია
□

□

□

□

პროფესორი

ასოცირებული

ასისტენტ

ასისტენტი

პროფესორი

პროფესორი

საკონკურსო
თანამდებობების სრული
დასახელება

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამუშაო გამოცდილება

1.1

განათლება

უსდ (დაამთავრა)
სწავლების საფეხური (შეავსეთ ყველა
მიღებული კვალიფიკაცია)
(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა,
ერთსაფეხურიანი 4 წლიანი,
ერთსაფეხურიანი 5 წლიანი,
ერთსაფეხურიანი 6 წლიანი,
რეზიდენტურა)
დიპლომის ნომერი
გაცემის თარიღი
კვალიფიკაცია
მიმართულება
(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით)
დარგი/კვალიფიკაცია
(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით)

1.2. სადოქტორო ხარისხი (PhD)
აკადემიური ხარისხი დოქტორთან
გათანაბრებული, დოქტორი)
მოპოვების თარიღი
თემის სახელწოდება (არსებობის

შემთხვევაში)
მიმართულება (კვალიფიკაციის ჩარჩოს
მიხედვით)
დარგი/სპეციალობა (კვალიფიკაციის
ჩარჩოს მიხედვით)

1.3. სამუშაო გამოცდილება ბოლო 6 წელი (დაიწყეთ ამჟამინდელი პოზიციით)
#

-დან -მდე

სამუშაო ადგილი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. კატეგორია: საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი პედაგოგიური
და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა

2.1 პედაგოგიური სტაჟი და გამოცდილება
6 წელზე მეტი □
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება

6 წელზე ნაკლები □
სწავლების
საფეხური

სასწავლო კურსები

2.2. სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა (ბოლო 6 წლის განმავლობაში)
სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე)
სახელმძღვანელოს დასახელება, გამოცემის წელი
სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ელექტრონული)
სალექციო კურსების დასახელება, გამოცემის წელი/ ელექტრონული კურსებისათვის ელ.
მისამართი

აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის

დასახელება (უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მითითებით სადაც ეს

პროგრამა აკრედიტირდა)

2.3. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები (ბოლო 6 წლის განმავლობაში)
თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სერთიფიკატის
ნომერი

№№

ელექტრონული ვერსია

საგანმანათლებლო
პროგრამა

ლექცია

კურსის დასახელება
ლექციების კურსის/რიდერის

პრაქტიკული/ჯგ
უფში
მუშაობა/სასწავლ
ო პრაქტიკა
ლაბორატორიულ
სემინარი
ი სამუშაო

2.4.
სასწავლო კურსების დასახელება, რომელთა წაკითხვა შეუძლია კონკურსანტს
(პრიორიტეტი ენიჭება უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის
კურსთან მიმართებით წარმოდგენილ ინფორმაციას)

1
2
3

2.5.

წარმოდგენილი სილაბუსი (წარმოადგინეთ დანართის სახით)

პროგრამა

1

სამუშაო

საგანმანათლებლო

ლაბორატორიული

კურსის დასახელება

ლექცია

№№

პრაქტიკული/ჯგუფში
მუშაობა/სასწავლო
პრაქტიკა
სემინარი

მეცადინეობის
ფორმა

III. კატეგორია: საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო–
კვლევითი საქმიანობა (ბოლო 6 წლის განმავლობაში):

3.1. მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები არაუმეტეს 10–ისა კონკურსანტის შეხედულებისამებრ (ბოლო 6
წლის განმავლობაში)
(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.2. კონკურსანტის შეხედულებისამებრ მნიშვნელოვანი მოხსენებები

ეროვნულ სამეცნიერო
კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში (არა უმეტეს 10–ისა), შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს
დანართის სახით.
ეროვნული კონფერენცია
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

3.3 კონკურსანტის შეხედულებისამებრ მნიშვნელოვანი მოხსენებები საერთაშორისო და ონლაინ
სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში (არა უმეტეს 10–ისა), შესაძლებელია
წარმოდგენილი იყოს დანართის სახით.
საერთაშორისო ან/და ონლაინ კონფერენცია
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

3.4. კვლევით ან/სხვა სახის პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 6 წლის განმავლობაში.

№

განხორციელების
წლები

დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის/ხელშეკრულების

პროექტის დასახელება

№

როლი
პროექტში

1
2

3.5. საკონკურსო კომისიისათვის შესაფასებლად წარმოდგენილი ბოლო 10 წლის განმავლობაში
შესრულებული ერთი ნაშრომი (წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართის სახით ნაბეჭდი, ან
ონლაინ ვერსია)
პუბლიკაციის
სახეობა

ჟ
გ

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები,
ურნალის/გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი,
ვერდები, პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი

გამოქვეყნების
წელი

3.6. საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი მიმართულების/დარგის განვითარების,
სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია (წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართის
სახით)

IV. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი)

4.1. სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელობა (მხოლოდ პროფესორის
№

დისერტაციის სათაური

4.2. მიღწევები, სტიპენდია, ჯილდო და სხ.
№

აქტივობის დასახელება

4.3. უცხო ენების ცოდნა
1
2
3

4.4. კომპიუტერული უნარები
1
2
3

ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ
ხელმოწერა ______________________________________

