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ცხადდება პროგრამა  STEM კვლევისა და უმაღლესი განათლების მხარდაჭერა საქართველოში 

1. ზოგადი ინფორმაცია 

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს სადოქტორო კვლევის მხარდაჭერის 

პროგრამას ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერებისათვის. პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ს 

სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ და ხორციელდება სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის (SDSU) მიერ. ბიოლოგიის გამორჩეულ პროფესორს დოქტორ ვალტერ 

ოჩელს სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (PI) და დოქტორ ჰალილ გუვენს, 

დიან სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯორჯიას (Co-PI) გადაეცათ აშშ-ს 

საელჩოს ფედერალური პრემია, რომლის მიზანია პროექტის განხორციელება. ”STEM 

კვლევისა და დიპლომისშემდგომი განათლების მხარდაჭერა საქართველოში” SDSU– ს 

მთავარ კამპუსთან პარტნიორობით. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა 

ქართველი მკვლევარების რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევისა და აკადემიური 

წერის უნარების განმტკიცებას; ქართველ მეცნიერთა თანამშრომლობის საერთაშორისო 

შესაძლებლობების გაზრდა; გაზარდოს ურთიერთქმედება ქართველ და ამერიკელ 

აკადემიკოსებსა და მკვლევარებს შორის და ქართველი მეცნიერების მენტორი და 

მწვრთნელი STEM დარგის ქართულ და დასავლურ აკადემიურ რეცენზირებულ 

ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების მიზნით. 

პროგრამის ფარგლებში, ახალგაზრდა სადოქტორო პროგრამების ქართველ მეცნიერებმს 

საქართველოს აკრედიტირებულ უნივერსიტეტებში, მიეცემა საშუალება 3 (სამი) თვის 

თავდაპირველი ვიზიტისა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევის შედეგების 

გათვალისწინებით, გათვალისწინებულია ვადის გაგრძელება კიდევ 3 (სამი) თვით. 

გარდა ამისა, შესაძლებელია SDSU– ში ყოფნის ხანგრძლივობა გაგრძელდეს 6 (ექვსი) 

თვის განმავლობაში, თუ ქართველი კანდიდატი აირჩევა SDSU– ს მენტორის მიერ, რომ 

იმუშაოს ორმხრივ შეთანხმებულ კვლევით პროექტებში, რომელსაც დააფინანსებს SDSU– 

ს მენტორი SDSU– მიერ, მთავარ კამპუსში. ამ შემთხვევაში, SDSU მენტორს შესაძლებლობა 

ქვსა ჩაერთოს მეცნიერის მიმდინარე კვლევებში, რადგან ქართულ ლაბორატორიებში 

ახალი უნარები და ცოდნა დაუბრუნდეს, მეცნიერის დაბრუნებისთანავე. 

კანდიდატების შერჩევა მოხდება კონკურსის საფუძველზე და შემოთავაზებული 

რაოდენობიდან გამომდინარე. პროგრამა ხელს შეუწყობს 18-მდე ქართულ დოქტორანტს.  

პროგრამის მაქსიმალური ხანგრძლივობა იქნება 3-24 თვე. 

COVID მდგომარეობა: ეს მოწოდება ეყრდნობა უახლეს ინფორმაციას, რომელიც 

ხელმისაწვდომია 2021 წლის შემოდგომაზე პანდემიის შესახებ და შეიძლება 

დაექვემდებაროს ახალ შეზღუდვებს. წარმატებულ განმცხადებლებს მოუწოდებენ 



 

2 

 

COVID– ის ვაქცინაცია აშშ – ში ჩასვლამდე, ან რაც შეიძლება მალე აშშ – ში 

ჩასვლისთანავე.  

გთხოვთ, გაეცნოთ განაცხადის დეტალებს პროგრამის მითითებებში. 

 

განაცხადის წარდგენის პროცესი ღიაა 15 მარტიდან - 19 აპრილამდე, განაცხადების 

მიღების ბოლო ვადაა.  

პროგრამის შესახებ საინფორმაციო სესია გაიმართება 2021 წლის 19 მარტს, GST– ის 20:00 

საათზე, მასშტაბის მეშვეობით. (https://SDSU.zoom.us/j/89669148817) 

 

SDSU და SDSU Georgia მზად არის შეკითხვებისთვის 2021 წლის, 19-25 მარტს. 

განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს შეკითხვები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

Zoom chat- ით ან sigproject.sdsu@gmail.com ელექტრონული ფოსტით. პასუხები 

ხელმისაწვდომი იქნება საჯაროდ 31 მარტამდე პროექტის ვებ – გვერდზე: 

www.sig.sdsu.edu.ge 

 

II. პროგრამის სახელმძღვანელო 

A. პროგრამის მიმოხილვა 

პროგრამა  ღიაა ყველა პოტენციური განმცხადებლისთვის, რომელსაც აქვს მიღებული 

მაგისტრის დონის განათლება ნებისმიერ საქართველოს აკრედიტირებულ 

უნივერსიტეტში და მიზნად ისახავს: 

1. ახალი კონტაქტების იდენტიფიცირება და განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს 

ქართველ და აშშ მეცნიერებს შორის შემდგომ თანამშრომლობას. 

2.  შეისწავლეოს ახალი კვლევითი მიდგომები თანამედროვე და კარგად 

აღჭურვილი აშშ ლაბორატორიების საშუალებების გამოყენებით. 

3.  გაიაროს ტრენინგი თანამედროვე სამეცნიერო აღჭურვილობის დახმარებით. 

4. ხელი შეუწყოს გრანტის მიმღებთა სამეცნიერო საქმიანობას და გაზარდოს 

მათი ექსპოზიცია და ხილვადობა საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზოგადოებაში. 

5. გააგრძელოს კვლევითი თანამშრომლობა შეძენილ პარტნიორებთან აშშ - ი. 

https://sdsu.zoom.us/j/89669148817
http://www.sig.sdsu.edu.ge/
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6. რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის უნარების განმტკიცებას. 

7. განავითაროს ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერების აკადემიური წერის 

უნარები. 

8. ხელი შეუწყოს ქართველი მეცნიერების კვლევითი შესაძლებლობების 

ამაღლებას საერთაშორისო სტანდარტებამდე. 

9. დააკვალიანოს და უხელმძღვანელოს ქართველ მეცნირებს STEM სფეროში 

სამეცნიერო რეცენზირებულ ჟურნალებში აკადემიური სამეცნიერო 

ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად; 

10. პროგრამის მონაწილეთა ინგლისური ენის ცოდნის გაუმჯობესება. 

11. გააფართოვონ ქართველი მკვლევარების შესაძლებლობები გამოიყენონ 

რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდები STEM– თან დაკავშირებულ 

კვლევით თემებში, დახელოვნება აკადემიურ წერაში და შესაძლო 

ანალიტიკური ნაშრომის შემუშავება და კვლევის შედეგების კომუნიკაცია 

პედაგოგებთან, მკვლევარებთან, სპეციალისტებთან და პოლიტიკოსებთან. 

12. კვლევითი ბიბლიოთეკის გამოყენების (ციფრული და ნაბეჭდი) 

შესაძლებლობების შემუშავება და / ან გაუმჯობესება. 

B. სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელმისაწვდომი მიმართულებები, 

რომელთათვისაც კანდიდატებს შეუძლიათ განაცხადის გაკეთება: 

1, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო განათლება - სიუზან 

ნიკერსონი, თანა-დირექტორი (snickerson@sdsu.edu); 

2. გამოთვლითი მეცნიერებები - ხოსე კასტილო, დირექტორი (jcastillo@sdsu.edu) 

3.  საინჟინრო მეცნიერებa - მექანიკა და აერონავტიკა - თემესგენ გარომა არარსო, 

დირექტორი (tgaroma@sdsu.edu); 

4. საინჟინრო მეცნიერება - ელექტროობა და კომპიუტერი - თემესგენ გარომა 

არარსო, დირექტორი (tgaroma@sdsu.edu); 

5. საინჟინრო მეცნიერება - სტრუქტურული - თემესგენ გარომა არარსო, 

დირექტორი (tgaroma@sdsu.edu); 

6. საინჟინრო მეცნიერება - ბიოსამედიცინო მეცნიერება - თემესგენ გარომა არარსო, 

დირექტორი (tgaroma@sdsu.edu); 

7. უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია-მარინა კალიუჟნაია, დირექტორი 

(mkalyuzhnaya@sdsu.edu); 

mailto:jcastillo@sdsu.edu
mailto:tgaroma@sdsu.edu
mailto:tgaroma@sdsu.edu
mailto:tgaroma@sdsu.edu
mailto:tgaroma@sdsu.edu
mailto:mkalyuzhnaya@sdsu.edu
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8. ეკოლოგია-ვალტერ ოხელი, დირექტორი (woechel@sdsu.edu); 

9. გეოგრაფია-პიოტრ იანკოვსკი, დირექტორი (pjankows@sdsu.edu); 

10. გეოფიზიკა - კიმ ოლსენი, დირექტორი (kbolsen@sdsu.edu); 

11. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა: გლობალური ჯანმრთელობა და 

ჯანმრთელობა და ქცევითი მეცნიერებები - ჰეზერ ლ. კორლისი, თანა-დირექტორი 

(hcorliss@sdsu.edu); 

12. ენისა და კომუნიკაციის დარღვევები - ტრეისი ლავ-გეფენი, დირექტორი 

(tlove@sdsu.edu); 

13. კლინიკური ფსიქოლოგია - Vanessa L. Malcarne, თანა-დირექტორი 

(vmalcarne@sdsu.edu); 

14. ფიზიკური თერაპია - მიტჩელ ჯ. რაუ, დირექტორი (mrauh@sdsu.edu); 

 

 

ზოგიერთი პროგრამა შეიძლება იყოს ინტერდისციპლინარული და ჰქონდეს ძლიერი 

STEM კომპონენტები. ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამების შესახებ დამატებითი 

ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: www.sig.sdsu.edu.ge 

წარმატებულ განმცხადებლებს მოეთხოვებათ მიიღონ აშშ ვიზა, მიღებიდან სამი თვის 

განმავლობაში; გრანტი შეწყდება,  თუ განმცხადებელს არ შეუძლია მიიღოს ვიზა  

მიღებიდან სამი თვის განმავლობაში და დაიწყოს მოგზაურობა მიღებიდან ოთხი 

თვის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში, უფლება გადაეცემა მომდევნო მაღალი 

რანგის განმცხადებელს იმ დამსახურებული განმცხადებლების ჯგუფში, რომლებიც 

სპეციალურად ამ მიზნისთვის გამოვლენილია ექსპერტთა კოლეგების მიერ. 

 

C. პირობები 

 

განცხადება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ყველა მოთხოვნას: 

1. განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც 

ამჟამად ცხოვრობს საქართველოში. 

2. განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს საქართველოს უნივერსიტეტის 

დოქტორანტის ოფიციალური სტატუსი. 

3.  განმცხადებლის მიერ შემოთავაზებული კვლევა უნდა იყოს STEM-

ის  სფეროში ერთ ერთი თემა (ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერება, 

ეკოლოგია და გარემოს დაცვა, ინჟინერია, მათემატიკა, ბიოლოგია, 

mailto:woechel@sdsu.edu
mailto:pjankows@sdsu.edu
mailto:kbolsen@sdsu.edu
mailto:hcorliss@sdsu.edu
mailto:tlove@sdsu.edu
mailto:vmalcarne@sdsu.edu
mailto:mrauh@sdsu.edu
http://www.sig.sdsu.edu.ge/
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ინტერდისციპლინარული კვლევები და ნებისმიერი 

ინტერდისციპლინური პროგრამა, რომელიც შეიცავს მნიშნელოვან 

STEM კომპონენტს). 

4.  კანდიდატი კარგად უნდა ფლობდეს წერილობით და სალაპარაკო 

ინგლისურ ენას( proficient working knowledge of English). 

5. განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს საშუალება ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში მოგზაურობისა და იქ 3 თვის განმავლობაში 

ცხოვრების(შესაძლოა 24-მდე) ** კვლევის პერიოდის განმავლობაში 

ცხოვრების,  2021 წლის 1 სექტემბრიდან 2022 წლის 30 

ოქტომბრამდე. 

6.  ჰყავდეთ SDSU– ში მრჩეველი, რომელიც მზად იქნება 

უხელმძღვანელოსკანდიდატის კვლევას SDSU– ში. 

განცხადებები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ამ მოთხოვნებს, არ 

განიხილება დაფინანსების მისაღებად. 

** ეს პროგრამა მხარს უჭერს მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს (და არა 

მათ მეუღლეებს ან ოჯახის სხვა წევრებს). 

 

III. განაცხადის განხილვის პროცესი 

თითოეული განაცხადი მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე და სისრულეზე 

გადამოწმდებ მიღებისთანავე.      

ყველა განმცხადებელი, ვინც გაივლის შესაბამისობის სკრინინგს, 

გამოიკითხება შესარჩევი კომიტეტის მიერ, რომელიც შედგება SDSU და 

საქართველოს ფაკულტეტისგან, განმცხადებლის ინგლისური ენის 

ცოდნის შესაფასებლად.  ინგლისური ენის უნარები შეფასდება სამ 

დონიანი სისტემით: "Advanced – A", "Intermediate – B" და "Beginner – C".  

განმცხადებლები, რომლების ინგლისური ენის ცოდნა იქნება 

შეფასებული, როგორც არადამაკმაყოფილებელი, არ განიხილებიან, 

როგორც პროგრამის მონაწილეები. 

როდესაც ყველა წერილობითი განცხადებები მიიღებული იქნება, 

შეიქმნება მეცნიერთა კოლეგია, რომელიც განიხილავს ყველა განაცხადს 

და გარე შეფასებებს მოახდენს შემდეგ რანჟირებას. 

 

 

IV. გაცხადების პროცესი 
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აპლიკანტმა უნდა მიმართოს განცხადებით SDSU Georgia-ს 19 

აპრილამდე. 

ნებისმიერი განცხადება, რომელიც არ არის წარმოდგენილი ქვემოთ 

აღწერილი წესით ჩაითვლება, როგორც მიუღებელი. 

კანდიდატი ვალდებულია იმოქმედოს პატიოსნად და 

კეთილსისნდისიერად გაცხადება-მიღების მთელი პროცესის 

განმავლობაში. 

განაცხადი კეთდება პირობების შესწავლის შემდეგ , განმცხადელი 

პასუხისმგებელი იქნება წარდგენილ დოკუმენტებზე (დიპლომი, 

ჩანაწერები და ა.შ.). 

განაცხადების წარდგენა SDSU Georgia-ში  

სრულყოფილი განაცხადების მიწოდება უნდა მოხდეს SDSU- Georgia-

სთვის არაუგვიანეს 19 აპრილისა. ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს  

ატვირთული www.sig.sdsu.edu.ge– ს ვებ გვერდზე ერთ ფაილად. 

მრავალ ფაილიანი განცხადებები არ მიიღება. ოფიციალური საბუთების 

ქართული აპოსტილი (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 

დამოწმებული) სერტიფიკაცია სავალდებულოა. 

თითოეული განაცხადი უნდა შეიცავდეს ქვემოთ აღწერილ ყველა 

ელემენტს. ყველა განაცხადი უნდა იყოს აკრეფილი ერთი ინტერვალით; 

შრიფტის ზომით ≥10; გვერდებზე, ზემოდან და ქვემოდან 2,5 სმ 

მინდვრების გატვალისწინებით. ყველა გვერდი, ფორმების ჩათვლით, 

თანმიმდევრობით დანომრილი უნდა იყოს ქვედა მარჯვენა კუთხეში.  

განცხადება არ უნდა აღემატებოდეს 20 გვერდს. განაცხადის ყველა 

დოკუმენტი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე (თუ ქართულ ენაზეა, უნდა 

იყოს თარგმნილი ინგლისურ ენაზე და აპოსტილირებული). 

1. წერილი განზრახულობათა შესახებ  (ფორმა A): უნდა შეიცავდეს 

განმცხადებლის შესახებ ძირითად ინფორმაციას, ნათლად უნდა 

იყოს აღწერილი შემოთავაზებული პროექტის 

მნიშვნელობა,მიზანშეწონილობა და გამართლება. რა არის 

კონკრეტული კვლევა, რომელიც უნდა ჩატარდეს და რატომ არის 

მნიშვნელოვანი შემოთავაზებული კვლევა? კვლევის დასაბუთებაში 

უნდა იყოს აღწერილი სამეცნიერო პრობლემა, რომლის 

გადაწყვეტილებაზე იქნება გამოყოფილი გრანტი. ტექსტი უნდა 

შეიცავდეს კვლევის მნიშვნელობის ცხად დასაბუთებას, 

განმცხადებელთან სამომავლო თანამშრომლობის აღწერა მისი 

საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. მოიცავდეს SDSU-

შიშემოთავაზებული ხელმძღვანელების  ჩამოთვლს და მათ 
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დასაბუთებას. 

2.  დიპლომები და ოფიციალური ჩანაწერები (სტუდენტის 

აკადემიური მოსწრების -ბაკალავრის, მაგისტრის, დოქტორანტის) 

სრული წარდგენა უნივერსიტეტიდან (აპოსტილი აუცილებელია). 

პოტენციურ ხელმძღვანელთან კომუნიკაციის დასტური. ამისათვის  

ქართველმა დოქტორანტმა უნდა უკავშირდებოდეს SDSU-ს 

პროფესორს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. მიმოწერის დროს, 

ელექტრონული წერილის კოპიო უნდა გაეგზავნოს პროექტის 

ხელმძღვანელს - ვალტერ ოშელს (Cc). მანამდე კი კანდიდატი უნდა 

გაეცნოს სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ 

კვლევებს და შეარჩიოს ერთ ერთი, რომელსაც ექნება იგივე მიზნები 

და მის პროექტთან ექნება კონტაქტის წერტილები. ეტალური 

ინფორმაცია მიმდინარე კვლევებზე იყო წარდგენილი, პროექტის 

ხელმძღვანელების მიერ, Mini Course III ფარგლებში, 2021 წლის 27-

29 იანვარს. სემინარის ჩანაწერები, პრეზენტაციები დევს პროექტის 

ვებ – გვერდზე: www.sig.sdsu.edu.ge 

შერჩევისას კანდიდატმა უნდა წარადგინოს ოფიციალური დასტური 

წერილი SDSU-ს ხელმძღვანელიისგან, რომელშიც იქნება ნაჩვენები, 

რომ იგი მზად არის და აქვს სურვილი უხელმძღვანელოს ქართველ 

დოქტორანტს  ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფნის დროს. 

3. ბიოგრაფია (CV სასურველია 5 გვერდამდე). სრული სახელი, 

თარიღი და დაბადების ადგილი, საკონტაქტო მისამართი, 

ინფორმაცია განმცხადებლის განათლების, წინა და ამჟამინდელი 

დასაქმების, კვლევის გამოცდილების, კონფერენციებში 

მონაწილეობის, მიღებული წარჩინებების და სამეცნიერო 

ინტერესების შესახებ. 

4. პუბლიკაციები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (მაქსიმუმ 2 

გვერდი). განცხადება, რომელშიც მითითებულია განმცხადებლის 

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა და სრული ციტირება 15-მდე 

პუბლიკაციისთვის, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია 

შემოთავაზებული კვლევითი თემისთვის. 

5.  ინფორმაცია უცხოეთში წინა პროფესიული ვიზიტების შესახებ (თუ 

მიგაჩნიათ საჭირო). შეიტანეთ ინფორმაცია საზღვარგარეთ 

სადოქტორო ან პოსტდოქტორული სწავლების, საერთაშორისო 

კონფერენციებზე დასწრების, საერთაშორისო შეხვედრებზე 

წარმოდგენილი ნაშრომების ჩათვლით. 

6. ხელმოწერილი ორი სარეკომენდაციო წერილი, სარეკომენდაციო 

წერილები იქნება გასაგზავნი უშუალოდ SDSU- Georgia-ს ოფისში. 

http://www.sig.sdsu.edu.ge/
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ერთი წერილი უნდა იყოს განმცხადებლის ამჟამინდელი 

ხელმძღვანელისგან; მეორე წერილი უნდა მოდიოდეს იმ პირთან, 

რომელთანაც განმცხადებელი მუშაობდა თავის ძირითად თემაზე, 

მაგალითად სადისერტაციო ნაშრომის მრჩეველი, პროფესორი ან 

დამსაქმებელი. 

• საგნის ფუნდამენტური ცოდნის ფლობა. 

• პოტენციალი მის სფეროში. 

7. პროექტის აღწერა: ნათლად უნდა იყოს აღწერილი და 

დასაბუთებული შემოთავაზებული პროექტის მნიშვნელობა და 

მიზანშეწონილობა. 

ა) კვლევის დასაბუთება (2 გვერდზე). რა არის კონკრეტული კვლევა, 

რომელიც უნდა განხორციელდეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი? 

უნდა აღწეროს სამეცნიერო პრობლემა, რომლის მიმართაც იქნება 

გამოყოფილი გრანტი. ტექსტი უნდა მოიცავდეს კვლევის 

მნიშვნელობის ცხად დადასტურებას. 

 ბ) კვლევის გეგმა (5 გვერდამდე, ცხრილებისა და 

ნახატების/ნახაზების/ობიექტების ჩათვლით). როგორ 

განხორციელდება შემოთავაზებული კვლევა? ნათლად აღწერს 

მეთოდებს და მიდგომას, რომლებიც გამოყენებული იქნება 

შემოთავაზებული კვლევის დროს. მკაფიოდ მიუთითეთ, თუ როგორ 

იქნება თითოეული პროექტის მიზანი დასრულებული. ასევე 

მიუთითეთ საერთაშორისო რეცენზირებული ჟურნალებში 

შედეგების გამოქვეყნების გეგმები.  

გ) კვლევის ეტაპები / ქრონოლოგია (1 გვერდი). თქვენი კვლევის გეგმის 

ბოლოში მიუთითეთ ერთგვერდიანი პროექტის ქრონოლოგია, 

რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს 

შემოთავაზებული კვლევის განხორციელებაში გრანტის 

მხარდაჭერით ერთი წლის  განმავლობაში. აღნისნეთ მიზნები, 

რომლებიც უნდა შესრულდეს აშშ – ში ვიზიტისას და მიზნები, 

რომლებიც უნდა განხორციელდეს საქართველოში 

დაბრუნებისთანავე. 

დ) ციტირებული ლიტერატურა (1 გვერდზე). მიუთითეთ პროექტის 

აღწერაში მითითებული ბმულების სია 

 

ცვლილებები წარდგენის შემდეგ 

წარდგენისას ყველა განცხადება უნდა იყოს სრულყოფილი. ნებისმიერი 
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განაცხადი, რომელშიც არ იქნება ყველა საჭირო ელემენტი, როგორც 

მითითებულია ამ პროგრამის მიხედვით, შეიძლება შეფასდეს, 

როგორც დაუშვებელი. დაუშვებელია რაიმე შესწორების შეტანა ან  

მოთხოვნა განაცხადის გაგზავნის შემდეგ. 

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება დაახლოებით მაისის ბოლოს. 

 

კონფიდენციალურობა 

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი საქართველოში და საქართველოს უნივერსიტეტების 

წარმომადგენლები განიხილავენ ყველა წინადადებას, როგორც 

კონფიდენციალურ მასალას და მოითხოვენ  პანელის ყველა წევრს და 

განმხილველებს პატივი სცენ კონფიდენციალურობას. 

 

 

 

 

V. საინფორმაციო სესია 

საინფორმაციო სესია გაიმართება 2021 წლის 19 მარტს, GST– ის 20:00 

საათზე, Zoom -ის მეშვეობით. (https://SDSU.zoom.us/j/89669148817) 

SDSU და SDSU Georgia მზად არიან გასცენ კითხვებზე პასუხები 2021 წლის 

19 – დან 25 მარტამდე. განმცხადებელმა უნდა დასვას შეკითხვები (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში): Zoom სესიის განმავლობაში ან ელექტრონული 

ფოსტით - sigproject.sdsu@gmail.com.  პასუხი ხელმისაწვდომი იქნება  31 

მარტამდე საჯაროდ შემდეგ ვებ – გვერდზე: www.sig.sdsu.edu.ge 

https://sdsu.zoom.us/j/89669148817
mailto:sigproject.sdsu@gmail.com

