დანართი 1
ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო
პროდუქტიულობისა და კვლევის ხარისხის შეფასების ფორმა
შესაფასებელი პირი
სახელი, გვარი
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი
აკადემიური თანამდებობა1
სკოლა
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი2
მიმართულება
აფილირებული / არა
აფილირებული3
კვლევითი ინტერესის სფეროები4

1

აღნიშნულ გრაფას ავსებს მხოლოდ აკადემიური პერსონალი
აღნიშნულ გრაფას ავსებს მხოლოდ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის თანამშრომელი.
3
აღნიშნულ გრაფას ავსებს მხოლოდ აკადემიური პერსონალი
4
დაალაგეთ თქვენი პრიორიტეტების მიხედვით
2

1

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დეტალური აღწერა5

აქტივობა 1
სტატია

შესაბამისი წესით აღწერა

საერთაშორისო სამეცნიერო
რეცენზირებად (Peerreviewed) ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატია,
ინდექსირებული Scopus,
SCImago Journal and Country
Rank, Web of Science მი-მიერ
(30 A და 1 B ქულა)
რეცენზირებად (Peerreviewed) სამეცნიერო
ჟურნალში გამოქვეყნებული
სტატია (20 A ქულა)

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაში მონაწილეობა
(საკონფერენციო მასალებში
გამოქვეყნებული სტატიით)
(30 A და 1 B ქულა)

სხვა6

5

ავსებს შესაფასებელი პერსონალი
სამეცნიერო და ხარისხის სამსახური ერთად განიხილავს მისანიჭებელ ქულას

6

2

წიგნი
დოკუმენტების
პუბლიკაციები (სამეცნიერო
კომენტარებით) (10 A ქულა)

მაღალრეიტინგული
რეცენზირებული
სამეცნიერო მონოგრაფია,
საერთაშორისო
რეცენზირების მქონე (Peerreviewed), ინდექსირებული
SCImago Journal and Country
Rank,
Scopus-ის მიერ (30 A და 1 B
ქულა)
სახელმძღვანელო
(არანაკლებ 100 გვერდისა)
(20 A ქულა)

სახელმძღვანელოს
თარგმანი (არანაკლებ 100
გვერდისა) (10 A ქულა)

ლექსიკონი (არანაკლებ 100
გვერდისა) (20 A ქულა)

3

შესაბამისი წესით აღწერა

სხვა7

სალექციო კურსი (საუნივერსიტეტო სილაბუსზე ორიენტირებული
სალექციო კურსი)

20 A ქულა

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
ღონისძიების
დასახელება

მოხსენების თემა

ჩატარების
ადგილი

თარიღი

25 A
ქულა

ეროვნულ, მათ შორის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებებში
მონაწილეობა
ღონისძიების
დასახელება

მოხსენების თემა

ჩატარების
ადგილი

თარიღი

10 A
ქულა

თარიღი

20 A
ქულა

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება
ღონისძიების
დასახელება

7

მოხსენების თემა

ჩატარების
ადგილი

სამეცნიერო და ხარისხის სამსახური ერთად განიხილავს მისანიჭებელ ქულას

4

ეროვნული/საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული
სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელობა
დონორი
განხორციელების 25 A
პროექტის
როლი
ორგანიზაცია
პერიოდი
1B
დასახელება
პროექტში
ქულა

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა
(ფუნქციები უნდა ითვალისწინებდეს სამეცნიერო აქტივობებს)
დონორი
განხორციელების
პროექტის
როლი
ორგანიზაცია
პერიოდი
დასახელება
პროექტში

10 A
0.5 B
ქულა

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა
(ფუნქციები უნდა ითვალისწინებდეს სამეცნიერო აქტივობებს)
დონორი
განხორციელების
პროექტის
როლი
ორგანიზაცია
პერიოდი
დასახელება
პროექტში

5

10 A
0.5 B
ქულა

აქტივობა 2
საერთაშორისო ჟურნალის რეფერირების პროცესში მონაწილეობა
1.
2.
3.

ადგილობრივი ჟურნალის რეფერირების პროცესში მონაწილეობა
1.
2.
3.

მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს რედაქტორობა
1.
2.
3.

მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს რეცენზენტობა
1.
2.
3.

დოქტორანტის ან მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
1.
2.
3.

დოქტორანტის ან მაგისტრანტის რეცენზენტობა
1.
2.
3.

საერთაშორისო პროფესიული ტრეინინგებში მონაწილეობა
1.
2.
3.

ადგილობრივ პროფესიული ტრეინინგებში მონაწილეობა
1.
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2.
3.

საერთაშორისო პროფესიულ პრაქტიკებში მონაწილეობა
1.
2.
3.

ადგილობრივ პროფესიულ პრაქტიკებში მონაწილეობა
1.
2.
3.

კვლევის ჩატარების მიზნით ეკონომიკურ აგენტებთან თანამშრომლობა
1.
2.
3.

2014-2019 სასწავლო წლებში გამოქვეყნებული
მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს/სტატიის სხვათა მიერ გამოყენება სასწავლო
სილაბუსებში 8
1.
2.
3.

საერთაშორისო დონეზე გამართული საჯარო ლექცია/სემინარი
1
2.
3..
ადგილობრივ დონეზე გამართული საჯარო ლექცია/სემინარი
1
2.
3..
სამეცნიერო-საგრანტო პროექტზე შეტანილი განაცხადი
1
2.
8

ეხება ბოლო 5 წლის მანძილზე გამოქვეყნებული მასალებს.
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3..
სხვა მიღწევები
1
2.
3..
შენიშვნა: დანართის სახით უნდა იყოს წარმოდგენილი ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს დასაბუთება;
1. ნაბეჭდი ფორმით (მიიღება ასლიც), 2. ელექტრონული ფორმით (ელ-ფოსტა), 3. ზემოთ გამოსახული
შესაბამის გრაფაში ინტერნეტის ბმულის ჩასმა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება მითითებული
მასალის მოპოვება და სრულად დაბეჭდვა, მოთხოვნილი საბუთების შესაბამისობას მიმღები პირი ამოწმებს და
მხოლოდ მას შემდეგ იბარებს, თუ კი მოთხოვნილი საბუთები არასრულად არის წარმოდგენილი უსაზღვრავს
გონივრულ ვადას დროულად წარდგენისთვის.

ხელმოწერა
შესაფასებელი პირის ხელმოწერა
მიმღების ხელმოწერა
თარიღი
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