სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური თანამდებობის დაკავებისა და აკადემიური პერსონალის შესარჩევი
კონკურსის ჩატარების წესის

დანართი N3

კონკურსანტის ანკეტა

ა) პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

გვარი
სახელი
მამის სახელი
დაბადების თარიღი
მოქალაქეობა
მისამართი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
ბოლო სამსახურებრივი
პოზიცია

ბ) საკონკურსო პოზიცია






პროფესორი

ასოცირებული

ასისტენტ

პროფესორი
ფაკულტეტი (საკონკურსო

თანამდებობის სრული
დასახელება)

პროფესორი

1.1

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება
განათლება

უმაღლესი

ჩარიცხვისა და

საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი

კვალიფიკაცია

დამთავრების
წლები

1.2
აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ;
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა)

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

1.3

სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

1.4

პედაგოგიური სტაჟი

6 წელზე მეტი



აკრედიტებული/ავტორიზებული

სწავლების

უმაღლესი საგანმანათლებლო

საფეხური

6 წელზე ნაკლები 

სასწავლო კურსები

დაწესებულების დასახელება

1.5

შეთავსებით მუშაობა

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

1.6
ინფორმაცია კლინიკური ბაზის შესახებ წარმოდგენილი დანართის სახით მედიცინის
ფაკულტეტის კონკურსანტებისათვის, რომელიც შეიცავს:

თანხმობის

წერილს

იმ

კლინიკური

ბაზის/ბაზების

ხელმძღვანელისაგან,

სადაც

უნდა

განხორციელდეს აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი;
კლინიკური ბაზის/ბაზების ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს;
კლინიკურ

ბაზაზე/ბაზებზე

აღწერილობას

და

არსებულ

სასწავლო

სასწავლო

პროცესისათვის

პროცესისათვის

გამოყოფილი

განკუთვნილი

სივრცის

მატერიალურ-ტექნიკური

აღჭურვილობის ჩამონათვალს.

II.

კატეგორია: საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი პედაგოგიური
და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა
პედაგოგიური გამოცდილება

2.1

კურსის დასახელება

სამუშაო

წაკითხული კურსები

სემინარი

NN

ლექცია

განმავლობაში

პრაქტიკული/

ბოლო 6 წლის

ლაბორატორიული

საერთო პედაგოგიური სტაჟი

უმაღლესი
სასწავლებლის

წელი

დასახელება

1
2
3

2.2

სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე)
NN

სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი
(ელექტრონული კურსებისთვის - ელ.მისამართი)

1
2

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული)
(ელექტრონული კურსებისთვის - ელ.მისამართი)
1

2

2.3 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სერტიფიკატის
ნომერი

ი სამუშაო

პროგრამა

ლაბორატორიულ

საგანმანათლებლო

/სემინარი

კურსის დასახელება

პრაქტიკული

NN

ლექცია

2.4
სასწავლო კურსების დასახელება, რომელთა წაკითხვა შეუძლია კონკურსანტს
(პრიორიტეტი ენიჭება თსუ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის კურსთან
მიმართებით წარმოდგენილ ინფორმაციას)

1
2
3

2.5

NN

წარმოდგენილი სილაბუსები (წარმოადგინეთ დანართის სახით)

კურსის დასახელება

საგანმანათლებლო

მეცადინეობის

პროგრამა

ფორმა

სამუშაო

ლაბორატორიული

/სემინარი

პრაქტიკული

ლექცია

1
2
3

III.

კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობა:

3.1
პუბლიკაციები
იმპაქტ
ფაქტორის
მქონე
ჟურნალებში
კონკურსანტის
შეხედულებისამებრ (ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ

დასახელება,

კონკურსანტის
გვარი გამოყოფილი
უნდა იქნეს მუქი
შრიფტით

3.2

ნაშრომის სათაური
ტიპი/ტომი,
გვერდები.

რაოდენობა

მითითებით,

ციტირებების

ჟურნალის

ფაქტორი

№

თანაავტორის

ჟურნალის იმპაქტ

ავტორები ყველა

გამოქვეყნების წელი

უახლესი ინფორმაციით)

სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები კონკურსანტის შეხედულებისამებრ (ცხრილი

შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით)

პუბლიკაციის

ავტორები ყველა
თანაავტორის
№

სტატია
რეცენზირებად,
საერთაშორისო,

მითითებით;
კონკურსანტის გვარი
გამოყოფილი უნდა
იქნეს მუქი შრიფტით

უცხოურ,
ადგილობრივ
ჟურნალში,
საკონფერენციო
მასალები
(Proceedings) და

პუბლიკაციის
სათაური, ავტორები,
ჟურნალის/
გამომცემლობის
დასახელება,
ტიპი/ტომი, გვერდები,
პუბლიკაციის
ელექტრონული
მისამართი (არსებობის

ციტირებების რაოდენობა

(მონოგრაფია,

გამოქვეყნების წელი

სახეობა

შემთხვევაში).

სხვა)

3.3

№

პატენტები (გამოგონებები)

გაცემის
წელი

პატენტის დასახელება

პატენტის გამცემი

პატენტის

ორგანიზაცია

სარეგისტრაციო
ნომერი

3.4
ციტირების ინდექსი, h და g ინდექსები (მიუთითეთ ინფორმაციის შესაბამისი წყარო)
ციტირების ინდექსი
h-ინდექსი
g-ინდექსი

3.5
კონკურსანტის მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6
წლის განმავლობაში

1 თარიღი

მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
2 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

3.6
საგრანტო/სახელშეკრულებო
განმავლობაში

№ განხორციელების
წლები

პროექტებში

მონაწილეობა

ბოლო

6

წლის

დონორი ორგანიზაცია,

პროექტის

როლი

პროექტის/ხელშეკრულების

დასახელება

პროექტში

№

(უცხოეთის
უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.)
3.7

თანამშრომლობა

თანამშრომლობის ფორმა

უცხოეთის

სამეცნიერო

ცენტრებთან

უნივერსიტეტის / სამეცნიერო ცენტრის

დაწყებისა და

დასახელება

დასრულების

თარიღი

3.8

საკონკურსო კომისიისათვის შესაფასებლად წარმოდგენილი ერთი გამოქვეყნებული
ნაშრომი
პუბლიკაციის სათაური, ავტორები,
გამოქვეყნები
პუბლიკაციის
სახეობა

3.9

ჟურნალის/გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი,

ს წელი

გვერდები, პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი

სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია/სამოტივაციო წერილი1 (წარმოდგენილი უნდა

იყოს დანართის სახით)

IV.
კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი)
(მიღწევები, გამოცდილება, დამსახურება, ჯილდო, სტიპენდია, საგანმანათლებლო
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა, სტუდენტის ხელმძღვანელობა,
ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ–ში სწავლით, კომპიუტერთან მუშაობის
უნარები, ენების ცოდნა და სხვა)
N

აქტივობის დასახელება

დამატებითი ინფორმაცია

N

1

სამეცნიერო კვლევების კონცეფციის წარმოდგენა სავალდებულოა მხოლოს იმ აპლიკანტებისთვის, რომელთაც სურთ
პროფესორის ან ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავება, ასიტენტ–პროფესორები წარმოადგენენ
სამოტივაციო წერილს.

ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ

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

ხელმოწერა გარკვევით

თარიღი

შენიშვნა: კონკურსანტმა ანკეტა (თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად) უნდა წარმოადგინოს
როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

