
 

 

 
 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სენსორული ელექტრონიკისა და 

მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო-

ტექნოლოგიური ცენტრი 

 
კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად 

2022 წელი 

 

 

 

 

ფოტო 

 

 

 

კონკურსანტის ანკეტა 
 

1. კონკურსანტი: 

გვარი:   სახელი:  
    

პირადი ნომერი:  დაბადების თარიღი:  
    

მოქალაქეობა:  ელ.ფოსტა:  
    

მისამართი:  
    

ბინის ტელეფონი:  მობილური ტელ.:  

 

2. საკონკურსო თანამდებობა: 
სამეცნიერო თანამდებობა: 

(მოინიშნოს) 

  მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

   უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 მეცნიერი 

თანამშრომელი 

განყოფილება:  

 

3. განათლება  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება, ფაკულ-

ტეტი, სპეციალობა, კვალიფიკაცია, 

   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები: 

 დანართი # 

 

შენიშვნა. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები 

 

4. საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა 

სამეცნიერო ან აკადემიური 

ხარისხის არსებობა 
სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის  წელი დანართი # 

მეცნიერებათა დოქტორის 

ხარისხი 

  

დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი ან მეცნიერებათა 

კანდიდატის ხარისხი  

(ხაზი გაესვას) 

  

4.1. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები* 

კვლევის/სამუშაოს სახე 

(გრანტი, პროექტი, 

ხელშეკრულება და 

სხვა, მათ შორის 

პირადი ინიციატივით 

შესრულებული) 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 

(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/ 

ძირითადი 

შემსრულებელი) 

    

    
 

შენიშვნა. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები 
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5. კონკურსანტის სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 

დამსახურება  

5.1. პუბლიკაციები*: 

დასახელება 
რაოდენობა დანართი 

#   

მონოგრაფიები     

სამეცნიერო სტატიები    

სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 

საშუალებები 

   

კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში და ა.შ.) მონაწილეობა    

დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა 

   

 
5.2. სხვა აქტივობები* 

დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა 
დანართი 

# 

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა    

სამეცნიერო წოდება    

საერთაშორისო, სახელმწიფო და 

რეგიონალურ პროგრამებში 

მონაწილეობა 

   

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის 

გამოცდილება    

   

კონფერენციების 

საორგანიზაციო/საპროგრამო 

კომიტეტის წევრობა 

   

ჯილდოები (ეროვნული/ 

სახელმწიფო/დარგობრივი  პრემია, 

ორდენი, მედალი  და სხვ.) 

   

საპატიო წოდებები     

მოხსენებების/ლექციების კურსის 

წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

   

სხვა აქტივობა, მიღწევა, 

კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 

დამსახურება 

   

* შენიშვნა.  უპირატესი მნიშვნელობა მიეცემა ბოლო 10 წელიწადში გამოქვეყნებულ შრომებს/აქტივობებს. 

6. სამსახურებრივი გამოცდილება  

 

შეთავსებით მუშაობა  

წლები დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა დანართი # 

   

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა დანართი # 

   

   

შენიშვნა. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები 

 

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას დანართი # 
 

დაწესებულების დასახელება. 
მიუთითეთ შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეული (ფაკულტეტი, განყოფილება, 

დეპარტამენტი, ლაბორატორია) 

  

 

  

დაკავებული თანამდებობა:   
  

დაწესებულების მისამართი და 

ტელეფონი: 
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შენიშვნა. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები 
 

7. ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა:   

   

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით  

   
შენიშვნა. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები 
 

8. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
კომპიუტერული 

პროგრამა: 

თვითშეფასებები - ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო, მომხმარებლის დონე  

   
შენიშვნა. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები 

 

9. ოჯახური მდგომარეობა 
 

 

 

შენიშვნა: არასწორი მონაცემების ან გაყალბებული დოკუმენტების წარმოდგენა ავტომატურად იწვევს კონკურსიდან მოხსნას 

ან კონკურსის შედეგის გაუქმებას 

 

წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 

 

განმცხადებელი     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

თარიღი: 

 

დანართები:   . . .  ფურცელზე. 

 

 


