ფოტო

konkursantis anketa
1. განმცხადებელი:
გვარი:

სახელი:

მამის სახელი:

დაბადების თარიღი:

მოქალაქეობა:

საფოსტო ინდექსი:

მისამართი:
ბინის ტელეფონი:

მობილური ტელ.:

ელ.ფოსტა:

ვებ-გვერდი:

2. საკონკურსო თანამდებობა:
აკადემიური თანამდებობა:

 სრული პროფესორი

 ასოცირებული პროფესორი

 ასისტენტ პროფესორი

ფაკულტეტი:
დეპარტამენტი:
მიმართულება:

3. სასწავლო კურსები (საგნები), რომელთა გაძღოლაც შემიძლია:
სწავლების
საფეხური:

saganmanaTleblo
programa

სასწავლო კურსები

ლექ

მეცადინეობის ფორმა
პრპრ- ს.სამ/
ლაბ
ლი
კა
ს.პრ

პროფესიული
უმაღლესი
განათლება:
ბაკალავრიატი:
მაგისტრატურა:
დოქტორატურა:
komisiis
SekiTxva:

SeZlebT Tu ara Tqveni specialobiT sxva, monaTesave saswavlo
kursebis (sagnebis) gaZRolas?
(diax an ara)

4. განათლება
უმაღლესი
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სპეციალობა, კვალიფიკაცია,
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები):
ასპირანტურა
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სპეციალობა, კვალიფიკაცია,
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები):
დოქტორანტურა
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სადოქტორო პროგრამის დასახელება,
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები):

დამ.
ნაშრ

5. საკოnkurso Tanamdebobis profilis Sesabamisi pedagogiuri, saswavlomeToduri და samecniero-kvleviTi saqmianoba
ა) პედაგოგიური საქმიანობა
• akademiuri Tanamdeboba
akreditebul umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi amJamad
dakavebuli akademiuri Tanamdeboba:

•

პედაგოგიური აქტიურობა ბოლო 3 წლის განმავლობაში

პროფესიული უმაღლესი განათლება

სასწავლო კურს(ებ)ი

წლები

სასწავლო კურს(ებ)ი

წლები

სასწავლო კურს(ებ)ი

წლები

სასწავლო კურს(ებ)ი

წლები

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

სხვა პედაგოგიური აქტიურობა
საგანმანათლებლო დაწესებულება, სასწავლო კურს(ებ)ი
სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და
სხვა მეცადინეობების ჩატარება) აკრედიტებულ/სახელმწიფო უსდ-ში

ბ) saswavlo-meToduri muSaobis Sedegebi:
დასახელება
saxelmZRvanelo (maT Soris damxmare)
sxva saswavlo-meToduri saSualebebi
da literatura

gamomcemlobა
gamocemulia
ucxoeTis
saerTaSoriso
aRiarebis mqone gamomcemlobis mier, stus/spi-s an sxva akreditebuli (saxelmwifo)
umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis
saredaqcio-sagamomcemlo (saswavlo-meToduri)
sabWos
dadgenilebiT
da/an
saxelmwifo gamomcemlobis mier
grifis gareSe

g) samecniero-kvleviTi muSaobis Sedegebi:
samecniero an/
akademiuri xarisxi
mecnierebaTa doqtori
akademiuri doqtori an
mecnierebaTa kandidati
(xazi gaesvas)

სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის წელი

raodenoba

publikaciebi:
დასახელება
monografiebi

gamomcemlobა
gamocemulia ucxoeTis saerTaSoriso aRiarebis
mqone gamomcemlobis mier

raodenoba

gamocemulia teqnikuri universitetis/spi-s an sxva
saxelmwifo usd-s gamomcemlobis an ucxoeTis sxva
gamomcemlobebis mier
gamocemuli sxva gamomcemlobis mier
samecniero statiebi

ucxoeTis saerTaSoriso aRiarebis mqone
JurnalebSi
saqarTvelos recenzirebad saerTaSoriso mniSvnelobis mqone JurnalebSi, stu-s saredaqcio
sabWos (fakultetis sadisertacio sabWos) an/da
yofili ses-is mier aRiarebul JurnalebSi,
ucxoeTis sxva JurnalebSi

sxva JurnalebSi
konferenciebSi (kongresebSi,
simpoziumebSi) monawileoba
SeniSvna: 1 forumze maqsimum
2 moxseneba (Tezisi)
daculi disertaciebis da
konferenciebze
gamarjvebuli studenturi
moxsenebis xelmZRvaneloba,
konsultantoba
gamogonebები (saavtoro
mowmobები an patentებi)
samecniero-kvlevis
saqmianobis Sedegebis
komercializacia

saerTaSoriso

moxseneba

Tezisi
moxseneba
adgilobrivi
Tezisi
mecnierebaTa doqtoris konsultatoba
mecnierebaTa kandidatis an akademiuri doqtoris
xelmZRvaneloba
magistrantis xelmZRvaneloba (bolo 6 weli)
konferenciebze gamarjvebuli studenturi
moxsenebis xelmZRvaneloba (bolo 6 weli)
xerxi, teqnologia, Semadgenloba
mowyobiloba
sawarmoo danergva
სხვა დანერგვები

6. konkursantis sxva aqtiუროbebi, miRwevebi, kvalifikacia, gamocdileba da
damsaxureba
aqtiურობebi, miRwevebi,
kvalifikacia, gamocdileba da
damsaxureba
mecnierebaTa akademiebis wevroba

samecniero wodeba

gradacia
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiis wevri
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiis wevr-korespondenti
saerTaSoriso an saqarTvelos dargobrivi
mecnierebaTa akademiis wevri
სხვა
profesori
docenti
ufrosi mecnier-muSaki

saerTaSoriso, saxelmwifo da
regionalur programebSi (proeqtebSi, komisiebSi) monawilეობა
saredaqcio kolegiebSi muSaobis
gamocdileba

ucxoeTis saerTaSoriso aRiarebis mqone
Jurnalis (SromaTa krebulis) redaqtori
(redkolegiis wevri)

aRniSvna

konferenciebis (kongresebis,
simpoziumebis) saorganizacio
komitetis wevri
student doqtorantebisa da
magistrantebis xelmZRvaneloba
mimdinare periodSi
kvalifikaciis amaRleba akreditebuli umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis profesiuli ganviTarebis centrSi
bolo sami saswavlo wlis
ganmavlobaSi
ჯილდოები

sapatio wodebebi

kompiuterTan muSaobis unarebi
leqciebis kursis wakiTxva
ucxoeTis umaRles
saswavleblebSi
samecniero Sedegebis aRiareba
(citireba)

stu-s samecniero Sromebis krebulis an
yogili ses-is mier aRiarebuli Jurnalis,
saqarTvelos recenzirebadi saerTaSoriso
mniSvnelobis mqone Jurnalis, ucxoeTis
sxva Jurnalis redaqtori (redkolegiis
wevri)
sxva Jurnalis redaqtori (redkolegiis
wevri)
ucxoeTSi Catarebuli
saqarTveloSi Catarebuli

saxelmwifo premia
samecniero dargobrivi premiebi
ordeni
medali (saxelmwifo)
g.nikolaZis sax. medali
სხვა მედლები
stipendia: saerTaSoriso
saprezidento I
saprezidento II
sxva
sxva jildoebi da sigelebi

mecnierebis damsaxurebuli moRvawe
um. skolis damsaxurebuli muSaki
damsaxurebuli gamomgonebeli,
damsaxurebuli
inJineri
(iuristi,
ekonomisti, არქიტექტორი, . . .)
სხვა წოდებები
Word, Excel, . . .

ucxoeTis saerTaSoriso aRiarebis mqone
JurnalebSi

samecniero grantebi

სხვა გრანტები
sxva aqtivoba, miRweva,
kvalifikacia, gamocdileba da
damsaxureba

sxva publikaciebSi
saerTaSoriso grantis xelmZRvaneli an
ZiriTadi Semsrulebeli
adgilobrivi
grantis
xelmZRvaneli
an
ZiriTadi Semsrulebeli
wardgenili, Sefasebis “kargi” mqone, magram
konkursSi
ver
gasuli
proeqtis
xelmZRvaneli an ZiriTadi Semsrulebeli

7. სამსახურებრივი გამოცდილება
წლები

დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას
დაწესებულების დასახელება.
მითითეთ შესაბამისი სტრუქტურული
ერთეული (ფაკულტეტი, განყოფილება,
დეპარტამენტი, ლაბორატორია)

დაწესებულების მისამართი:
დაწესებულების ტელეფონი:
დაკავებული თანამდებობა:
მუშაობის პერიოდი (წლები):

8. შეთავსებით მუშაობა
წლები

დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა

9. ენების ცოდნა
მშობლიური ენა:
უცხო ენა:

თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით

10. ოჯახური მდგომარეობა

11. ჰობი

12. სხვა ინფორმაცია

კომისიის შეკითხვები:
მონაწილეობთ თუ არა კონკურსში
აკადემიური თანამდებობის
დასაკავებლად სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში?
გაქვთ თუ არა ნასამართლობა?
იმყოფებით თუ არა ფსიქონევროლოგიურ
ან ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე?

წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ,
განმცხადებელი
თარიღი:

...................

