
დანართი 2 

ფორმის შევსების ინსტრუქცია 

სამეცნიერო პროდუქტიულობისა და კვლევის ხარისხის ფორმა უნდა შეავსოთ ქვემოთ 

მითითებული ინსტრუქციის მიხედვით. თუ კი თქვენს მიერ გაწეული სამეცნიერო-

კვლევითი აქტივობა არც ერთ ჩამონათვალს არ შეესაბამება გთხოვთ შეავსოთ გრაფა ,,სხვა’’ 

(ასეთი გრაფის არსებობის შემთხვევაში). 

 

სამეცნიერო აქტივობა 1 
მონოგრაფია 

ა. ერთი  ავტორი:  ავტორი, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, წელი (თუ კი შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის 

თვეც), ISBN. 

ბ. ორი ავტორი:  ავტორი 1  და ავტორი 2, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, წელი (თუ შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის 

თვეც)*, ISBN. 

სახელმძღვანელო  

ა. ერთი  ავტორი:  ავტორი, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, წელი (ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის თვეც),ISBN.  

ბ. ორი ავტორი:  ავტორი 1  და ავტორი 2, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, წელი (თუ შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის 

თვეც)*, ISBN.  

ლექსიკონი 

ა. ერთი  ავტორი:  ავტორი, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, წელი (თუ კი შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის 

თვეც), ISBN.  

ბ. ორი ავტორი:  ავტორი 1  და ავტორი 2, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, წელი (თუ შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის 

თვეც)*, ISBN.  

სალექციო კურსი  

სრული დასახელება, მომზადების თარიღი (წელი, თვე). 

სტატია რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში 

სტატიის ავტორი, ,,სტატიის დასახელება’’, ჟურნალის დასახელება, ნომერი, წელი 

(თუ შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ თვეც), ISSN. 

სტატია რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალში  

სტატიის ავტორი, ,,სტატიის დასახელება’’, ჟურნალის დასახელება, ნომერი, წელი 

(თუ შესაძლებელია მიუთითეთ თვეც), ISSN. 

სტატია სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში 



სტატიის ავტორი, ,,სტატიის დასახელება’’ კონფერენციის მოხსენებათა კრებულის 

დასახელება, კონფერენციის გამართვის ადგილი,  წელი, თვე და რიცხვი.  

დოკუმენტების პუბლიკაციები (სამეცნიერო კომენტარებით) 

ავტორი, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა, წელი, (თუ კი 

შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის თვეც), ISBN. 

*ორზე მეტი ავტორი არსებობის შემთხვევაში მიუთითეთ ყველა მათგანი. 

 

სამეცნიერო აქტივობა 2 
საერთაშორისო/ადგილობრივი  ჟურნალის რეფერირების პროცესში მონაწილეობა 

სტატიის ავტორი, ‘’სტატიის დასახელება’’, ჟურნალის დასახელება, ნომერი, წელი 

(თუ შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ თვეც). (ჟურნალის ინტერნეტგვერდის 

მითითება, სასურველია სტატიის ლინკის ან პდფ ვერსიის გამოგზავნა)1,ISSN. 

მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს რედაქტორობა/რეცენზენტობა 

ა. ერთი  ავტორი:  ავტორი, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა, 

წელი (ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის თვეც), ISBN.  

ბ. ორი ავტორი:  ავტორი 1  და ავტორი 2, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, წელი (თუ შესაძლებელია ფრჩხილებში მიუთითეთ გამოცემის 

თვეც)2*, ISBN.  

დოქტორანტის ან მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა/რეცენზენტობა 

დოქტორანტის სახელი, გვარი, ნაშრომის დასახელება, სადოქტორო პროგრამა, 

უნივერსიტეტი, თარიღი3. 

პროფესიული პრაქტიკა/ტრეინინგებში მონაწილეობა 

პრაქტიკა/ტრეინინგის ორგანიზატორი, გამართვის ადგილი, თარიღი. 

კვლევის ჩატარების მიზნით ეკონომიკურ აგენტებთან თანამშრომლობა 

დამკვეთის დასახელება, თანამშრომლობის მიზანი, როლი კვლევაში, თარიღი4. 

2018-2019 სასწავლო წლებში გამოქვეყნებული მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს/სტატიის  

სხვათა მიერ გამოყენება მათ სასწავლო სილაბუსებში 

სილაბუსის დასახელება, სილაბუსის ავტორის სახელი და გვარი, 

საბაკალავრო/სამაგასიტრო/სადოქტორო პროგრამა, უნივერსიტეტი5. 

საერთაშორისო/ადგილობრივ დონეზე გამართული საჯარო ლექცია/სემინარი 
ლექცია/სემინარის დასახელება, გამართვის ადგილი, თარიღი. 

 

                                                           
1საჭიროებს რაიმე დამადასტურებელ საბუთს. 
2საჭიროებს რაიმე დამადასტურებელ საბუთს. 
3საჭიროებს რაიმე დამადასტურებელ საბუთს. 
4საჭიროებს რაიმე დამადასტურებელ საბუთს. 
5საჭიროებს რაიმე დამადასტურებელ საბუთს. 


