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მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1.1 თსა-ს სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსის მიზნებია: თსა-ს სტუდენტთა, პედაგოგიური 

პერსონალის და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პოტენციალის გამოვლენა, მათი მომზადება 

სამეცნიერო კვლევებში მონაწილეობის მისაღებად, ინოვაციური სამეცნიერო პროექტების 

დაფინანსება, სამეცნიერო პოტენციალის ზრდისა და პროგრესის ხელშეწყობა, კონკურენტული 

კვლევითი გარემოს შექმნა, კვლევების მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან, მათი 

მაქსიმალურად ინტერნაციონალიზაცია და კვლევების ინტეგრაცია საგანმანათლებლო პროცესში. 

1.2 წინამდებარე დოკუმენტი ადგენს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის 

(შემდგომში - თსა) სამეცნიერო-კვლევით საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის საგრანტო 

განაცხადის წარდგენის, განხილვისა და შეფასების წესს. 

1.3 სამეცნიერო-კვლევითი გრანტების ფარგლებში საგრანტო-კვლევითი კომიტეტი საპროექტო 

განაცხადებს განიხილავს წელიწადში ორჯერ. 

  

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები 
2.1 მაძიებელი - საგრანტო განაცხადის წარმდგენი; 

2.2 საგრანტო განაცხადი - მაძიებლის მიერ წარდგენილი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი და   სათანადო 

დოკუმენტაცია; 

2.3 გრანტის მიმღები – მაძიებელი, რომლის მიერ წარდგენილი სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტი  დაფინანსდა; 

2.4 გრანტის გამცემი - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია; 

2.5 საგრანტო - კვლევითი კომიტეტი - თსა-ს რექტორის მიერ შექმნილი კოლეგიური ორგანო, რომელიც 

განიხილავს საგრანტო განაცხადებს; 

2.6 პროექტი - საგრანტო განაცხადით წარდგენილი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს დეტალური 

აღწერილობა; 

2.7 საგრანტო ხელშეკრულება - თსა-სა და გრანტის მიმღებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება. 

2.8 პროექტის ხელმძღვანელი  – თსა-ს აფილირებული აკადემიური თანამდებობის მქონე ფიზიკური 

პირი. ის ადმინისტრირებას უწევს პროექტის შედგენას, პროექტით გათვალისწინებულ კვლევას და 

პასუხისმგებელია როგორც პროექტის სამეცნიერო შედეგებზე, ასევე პროექტით გათვალისწინებული 

საქმიანობის ანგარიშგებაზე. იგი, პასუხისმგებელია უზრუნველყოს საგრანტო პროექტის ეფექტური 

და ეფექტიანი მართვა; 

2.9 ძირითადი პერსონალი – გრანტის მიმღები ფიზიკური პირ(ებ)ი, რომელიც ასრულებს პროექტით 

დაგეგმილ ძირითად ამოცანებს. ძირითადი პერსონალი შეიძლება იყოს სტუდენტი, მაგისტრანტი, 

დოქტორანტი, მაგისტრის ან დოქტორის, ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე 

პირი; 

2.10 დამხმარე პერსონალი – ძირითადი პერსონალის გარდა, პროექტის ფარგლებში დასაქმებული პირი, 

რომელიც ეხმარება ძირითად პერსონალს წამოჭრილი ტექნიკური საკითხების გადაჭრაში; 

 

მუხლი 3. თსა-ს საგრანტო - კვლევითი კომიტეტის ფუნქციები 
3.1 საგრანტო (საპროექტო) განაცხადების მიღება და შეფასება; 

3.2 გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა; 

3.3 გამარჯვებული საგრანტო პროექტების დაფინანსების მიზნით მიღებული გადაწყვეტილების 

რექტორისათვის წარდგენა; 

3.4 გამარჯვებული პროექტების შესრულების მონიტორინგი დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

მუხლი 4. პროექტის პირობები 

4.1 კვლევის დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის წარდგენა თსა-ს პედაგოგიურ პერსონალს ან 

სტუდენტს, რომელსაც აქვს სურვილი განახორციელოს კვლევა მედიცინის ბაზისურ და კლინიკურ 
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მიმართულებებში, ან ჯანმრთელობის შემსწავლელ სხვა დისციპლინებში; პროექტი წარდგენილი 

უნდა იქნას პროექტის ხელმძღვანელის მიერ (განმარტება იხ. წინამდებარე წესის 2.8 პუნქტში); 

4.2 პროექტის დასაფინანსებლად აუცილებელია: 

4.2.1 თსა-ს პედაგოგიურ პერსონალთან ერთად თსა-ს მინიმუმ სამი სტუდენტის ჩართულობა 

საგრანტო წესით განაცხადით წარდგენილ კვლევაში; 

4.2.2 პროექტის განხორციელებაში გამოყენებულ იქნას თსა-ს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 

4.3 პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 12 თვე. სათანადო დასაბუთების წარმოდგენის შემთხვევაში 

აღნიშნული ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს არაუმეტეს 6 თვით. პროექტის გაგრძელებასთან 

დაკავშირებით განაცხადი (დასაბუთებით) წარმოდგენილი უნდა იყოს პროექტის ძირითადი ვადის 

დასრულებამდე არაუმცირეს ერთი თვით ადრე;  

4.4 დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში შეძენილი აღჭურვილობა და სხვა მატერიალურ-ტექნიკური 

ფასეულობები რჩება თსა-ს საკუთრებაში. 

  

მუხლი 5. საგრანტო განაცხადის წარდგენა 

5.1 კვლევითი გრანტების ფარგლებში განცხადებების მიღება წარმოებს წელიწადში ორჯერ. კონკურსის 

შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება თსა-ს ვებგვერდზე; 

5.2 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტისათვის საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად თსა-

ში  წარდგენილი საგრანტო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგს: 

5.2.1 განცხადება კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე;  

5.2.2 სააპლიკაციო ფორმა; 

5.2.3 პროექტის ბიუჯეტი;  

5.2.4 პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი;  

5.2.5 პროექტში მონაწილე პირთა ავტობიოგრაფიები (CV);  

5.2.6 პროექტში მონაწილე პირთა განათლების/სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტები. 

5.3 მაძიებელმა ელექტრონულად შევსებული საგრანტო განაცხადი უნდა გამოაგზავნოს შემდეგ 

ელექტონულ მისამართზე: research@tma.edu.ge  და წარადგინოს თსა-ს საქმისწარმოების სამსახურში 

ბეჭდური სახით. 

5.4 საგრანტო განაცხადში წარმოდგენილი კვლევა უნდა იყოს პირველადი. 

 
მუხლი 6. სააპლიკაციო ფორმა და მისი შევსების ინსტრუქცია 

6.1 სააპლიკაციო  ფორმა შედგება 5 ნაწილისაგან: 

6.1.1 პროექტის თავფურცელი; 

6.1.2 პროექტის აღწერილობა, მიზნები და ამოცანები; 

6.1.3 კვლევის საერთო სამეცნიერო ღირებულება და პრაქტიკული გამოყენება; 

6.1.4 კვლევის მეთოდოლოგია; 

6.1.5 კვლევითი პროექტის განცხორციელების გეგმა  და შედეგების გამოქვეყნების ხედვა; 

6.2 პროექტის თავფურცელი არის მოკლე მიმოხილვითი დოკუმენტი, რომელშიც მაძიებელმა უნდა 

დააფიქსიროს პროექტის შესახებ ზოგადი მონაცემები (იხ. დანართი 1); 

6.3 პროექტის აღწერილობაში მაძიებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საკვლევი პრობლემის/საკითხის 

ირგვლივ თანამედროვე ლიტერატურაში არსებული ინფორმაცია, დაასაბუთოს კვლევის ჩატარების 

საჭიროება და აქტუალობა, აღწეროს კვლევის ჰიპოთეზა, მიზნები და ამოცანები, კვლევის 

მოსალოდნელი შედეგები, მათი სამეცნიერო/პრაქტიკული ღირებულება; 

http://../Milena/AppData/Roaming/Microsoft/Word/research@tma.edu.ge
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6.4 მაძიებელს უნდა ესმოდეს კვლევის შედეგების პრაქტიკაში დანერგვის მნიშვნელობა, რაც 

შესაბამისად უნდა იყოს ასახული დოკუმენტში (იმ შემთხვევაში თუ კვლევის ჰიპოთეზა ამის 

საშუალებას იძლევა); 

6.5 კვლევის მეთოდოლოგია - კვლევის მეთოდოლოგია უნდა იყოს წარმოდგენილი დეტალურად და ის 

უნდა იყოს თანხვედრაში კვლევის მთავარ კითხვასთან, მიზნებთან და ამოცანებთან; 

6.6 მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს პროექტის განხორციელების გეგმა და შედეგების გამოქვეყნების 

ხედვა; 

6.7 ბიოეთიკის კომიტეტის დასკვნა - ეხება მხოლოდ შესაბამის განსაზღვრულ შემთხვევებს; 

6.8 პროექტის ბიუჯეტი - პროექტის ბიუჯეტი დეტალურად უნდა ასახავდეს კვლევასთან 

დაკავშირებულ ყველა ხარჯს მუხლობრივად, ის თანხვედრაში უნდა იყოს კვლევის მიზნებთან და 

კვლევის გრაფიკთან; 

6.9 საგრანტო განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს მონაწილეთა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და 

ავტობიოგრაფია (CV); მაძიებელი უფლებამოსილია საგრანტო წინადადებას თან დაურთოს 

ნებისმიერი საბუთი (რეზიუმე წინასწარ ჩატარებული კვლევების შესახებ, ოფიციალური 

სტატისტიკური მონაცემი და სხვ.), რომელიც გაამყარებს კვლევის მიზნებს და დაადასტურებს მისი 

ჩატარების საჭიროებასა და აქტუალობას; 
6.10 თანადაფინანსების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი ინფორმაცია 

თანადამფინანსებლის შესახებ. ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადობის მოწმობა და 

ავტობიოგრაფია, იურიდიული პირის შემთხვევაში - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან. 
 

მუხლი 7. საგრანტო განაცხადების/პროექტების განხილვა-შეფასება და დამტკიცება:  

7.1 საგრანტო განაცხადები შესაფასებლად გადაეცემა თსა-ს საგრანტო - კვლევით კომიტეტს (შემდგომში 

- კომიტეტი) 

7.2 კომიტეტი თავმჯდომარეს და მდივანს ხმათა უმრავლესობით ირჩევს საკუთარი შემადგენლობიდან; 

კომიტეტი:   

ა) განიხილავს და აფასებს საგრანტო განაცხადებს;  

ბ) განაცხადების  შესაფასებლად ხელმძღვანელობს შეფასების კრიტერიუმებით (იხ ქვემოთ);  

7.3 საგრანტო განაცხადის განხილვა-შეფასების პროცესის ორგანიზებას ახდეს სამეცნიერო-კვლევითი 

სამსახურის უფროსი (შემდგომში - სამსახური უფროსი). 

7.4 სამსახურის უფროსი ვალდებულია შეამოწმოს განაცხადის ტექნიკური სისწორე.  ხარვეზების 

აღმოჩენის შემთხვევაში შეუძლია განსაზღვროს მათი გამოსწორების ვადა (არაუმეტეს 2 სამუშაო 

დღისა). ტექნიკური სისწორის შემოწმების შემდგომ,  სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის უფროსი 

პროექტს წარუდგენს  ბიოეთიკის კომიტეტს. ბიოეთიკის კომიტეტის მიერ განხილული პროექტი 

დასკვნითურთ გადაეცემა საგრანტო-კვლევით კომიტეტს.  

7.5 კომიტეტის მიერ განაცხადის განხილვის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 15 სამუშაო დღეს მიღების 

თარიღიდან; 

7.6 კომიტეტი ვალდებულია ობიექტურად შეაფასოს საგრანტო განაცხადი. 

7.7 განაცხადის შეფასების კრიტერიუმებია: 

7.7.1 კვლევის მიზანი და ამოცანები; 

7.7.2 კვლევის სამეცნიერო ღირებულება და პრაქტიკული გამოყენება 

7.7.3 სტუდენტის ჩართულობა და კომპეტენცია; 

7.7.4 პროექტის ოპერირების გეგმა; 

7.7.5 რამდენად ოპტიმალური და ადეკვატურია პროექტის ბიუჯეტში მოთხოვნილი თანხა; 

7.7.6 კვლევის შედეგების გავრცელების გეგმა. 

7.8 კომიტეტი უფლებამოსილია მისი შეხედულებისამებრ საგრანტო განაცხადის განხილვაში ჩართოს 

დამატებითი (ინსტიტუციონალური, რეგიონული, ან საერთაშორისო) შემფასებელი ექსპერტი; 
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7.9 კომიტეტი უფლებამოსილია არ განიხილოს პროექტი, რომელიც შეიცავს ყალბ ინფორმაციას ან 

არღვევს სხვათა საავტორო უფლებებს, ასევე, პროექტი, რომელიც ერთხელ უკვე იყო 

დაფინანსებული სხვა ორგანიზაციის მიერ. 

7.10 კომიტეტი უფლებამოსილია განაცხადის განხილვისას დაიბაროს აპლიკანტი. 

7.11 კომიტეტის დასკვნა აისახება შესაბამის ოქმში; 

7.12 კომიტეტის მიერ დადებითად შეფასებული პროექტი თანდართული ოქმით დასამტკიცებლად 

გადაეცემა რექტორს; რექტორი აღნიშნულ პროექტს ამტკიცებს შესაბამისი ბრძანებით. 

 

მუხლი 8. პროექტის დაფინანსება, ანგარიშგება და მონიტორინგი: 

8.1 პროექტის დამტკიცების შემდგომ ფორმდება ხელშეკრულება გრანტის მიმღებსა და თსა-ს შორის. 

8.2 სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელების მონიტორინგს 

ახორციელებს საგრანტო-კვლევითი კომიტეტი. 

8.3 მონიტორინგის პროცედურა გულისხმობს პროექტით და ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ამოცანებისა და აქტივობების განხორციელებას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში.  

8.4 თსა-ს სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 

გამარჯვებული პროექტებისათვის  შუალედური  საანგარიშო პერიოდი 3 თვით განისაზღვრება.  

8.5 პროექტის პირველი საანგარიშო პერიოდით განსაზღვრული ამოცანების განხორციელებისათვის 

აუცილებელი შესყიდვები და გადარიცხვები თსა-ს მიერ ავანსის სახით განხორციელდება. ყოველი 

მომდევნო საანგარიშო პერიოდის ფინანსური აქტივობები განხორციელდება პროექტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანლის მიერ წარმოდგენილი წინა საანგარიშო პერიოდის ანგარიშის განხილვის აქტის 

საფუძველზე.   

8.6 გრანტის მიმღები ვალდებულია:   

8.6.1 შეასრულოს პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები და პროექტის განხორციელების 

ანგარიშგება განახორციელოს თსა-ს მიერ განსაზღვრული ფორმით (დანართი #1);  

8.6.2 თითოეული (მათ შორის საბოლოო) ანგარიში წარმოადგინოს სამთვიანი საანგარიშო 

პერიოდის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;   

8.6.3 დროულად შეასრულოს პროექტით განსაზღვრული ამოცანები; 

8.6.4 პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგები გამოაქვეყნოს საერთაშორისო რეფერირებად 

და ციტირებად გამოცემებში, ან წარმოადგინოს ცნობა სტატიის გამოსაქვეყნებლად 

მიღების შესახებ. საერთაშორისო რეფერირებად და ციტირებად გამოცემად თსა-ს მიერ 

განიხილება ის სამეცნიერო გამოცემები, რომლებიც იძებნება საერთაშორისო სამეცნიერო 

ბაზებში (მაგალითად, Scopus, Web of Science); 

8.6.5 საგრანტო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის შედეგების ამსახველ 

პუბლიკაციებში სავალდებულოა მითითება: „კვლევა განხორციელდა პეტრე შოთაძის 

სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და 

ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში [პროექტის სახელწოდება.]“ / „The 

Research was conducted in frames of Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy Funding program 

for Development and Support of Scientific Research Projects [Project Title]“. იმ შემთხვევაში, თუ 

გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში არ იქნება ასახული ზემოაღნიშნული ინფორმაცია, 

წარმოდგენილი დოკუმენტი საგრანტო-კვლევითი კომიტეტის მიერ მონიტორინგის 

განხორციელებისას არ განიხილება. აღნიშნულის განუხორციელებლობა, ასევე, 

წარმოადგენს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევას. ერთ სტატიაზე 

შესაძლებელია თსა-ს მიერ დაფინანსებული მხოლოდ ერთი პროექტის სათაურის 

მითითება.  
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8.7 თსა-ს სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 

გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილ შუალედურ ანგარიშებში ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში 

(ანგარიშის ფორმების არასწორად შევსება, პროექტით და ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ამოცანების შეუსრულებლობა/ნაწილობრივ შესრულება და სხვა.) გრანტის მიმღებს განესაზღვრება 

ხარვეზის გამოსწორების ვადა. დადგენილ ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში 

საგრანტო-კვლევითი კომიტეტი  თსა-ს რექტორს წარუდგენს შუამდომლობას საგრანტო პროექტის 

შეწყვეტისა და აღნიშნული პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის თსა-ს სამეცნიერო კვლევების 

განვითარებისა და ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამაში შემდგომი მონაწილეობის შეზღუდვის 

შესახებ.  
 

მუხლი 9. პროექტის შეჩერება, შეწყვეტა და დასრულება 

9.1 გრანტის მიმღების მიერ შუალედურ ანგარიშში წარმოდგენილ ინფორმაციაში ხარვეზის ან/და 

უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში კომიტეტი უფლებამოსილია შეაჩეროს პროექტი, დაადგინოს 

ხარვეზის გამოსწორების ვადა. დადგენილ ვადაში ხარვეზის გამოსწორების შემთხვევაში პროექტი 

გრძელდება. დადგენილ ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში კომიტეტი იღებს 

შესაბამისი ოქმით დადასტურებულ გადაწყვეტილებას პროექტის შეჩერების შესახებ; 

9.2 პროექტის შეწყვეტა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ გრანტის მიმღები არ ასრულებს საგრანტო 

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს ან არღვევს პროექტის პირობებს. ასევე, დაფინანსება 

შესაძლებელია შეწყდეს პროექტის ხელმძღვანელის ინიციატივით. აღნიშნული შემთხვევა 

განიხილება კომიტეტის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად; 

9.3 გადაწყვეტილება გრანტის შეწყვეტის შესახებ სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის მიერ ეცნობება 

გრანტის მიმღებს კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული 

დღის ვადაში. 

9.4 შუალედურ ან/და საბოლოო ანგარიშებში ყალბი ინფორმაციის ასახვა წარმოადგენს პროექტის 

შეწყვეტისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციების ამოქმედების საფუძველს. 

9.5 პროექტი ჩაითვლება დასრულებულად გეგმა-გრაფიკში ასახულ დროში გაწერილი ღონისძიებების, 

ხელშეკულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებისა და საბოლოო ანგარიშის 

წარდგენის შემდგომ. 

9.6 გრანტის გამცემი არ არის პასუხისმგებელი საგრანტო პროექტის ფარგლებში მიღებულ შედეგზე.  

9.7 თუ პროექტის დასრულების შემდეგ დარჩება გამოუყენებელი თანხები, გრანტის მიმღები 

ვალდებულია საგრანტო ვადის ამოწურვიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში თსა-ს დაუბრუნოს გრანტის 

გამოუყენებელი ნაწილი. 

 

 

მუხლი 10. ინტერესთა კონფლიქტი 

10.1 კომიტეტის წევრი არ შეიძლება იყოს პირი, რომელმაც შესაძლოა უშუალოდ მიიღოს ფინანსური ან 

პირადი სარგებელი პროექტის დაფინანსების ან დაუფინანსებლობის შემთხვევაში. ასევე, 

პირდაპირი ხაზის ნათესავი; მეუღლე, მეუღლის და-ძმა და პირდაპირი ხაზის ნათესავი; აღმავალი 

ხაზის პირდაპირი ნათესავის და-ძმა; და-ძმა, მათი მეუღლეები და შვილები. 

10.2 ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირი ვალდებულია, კომიტეტს აცნობოს ამ 

მუხლში აღნიშნული გარემოებისა და თვითაცილების შესახებ. 

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ კომიტეტისთვის ცნობილი 

გახდება დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების დამტკიცებამდე, კომიტეტი უფლებამოსილია 

იმსჯელოს წევრის მიერ გაკეთებული შეფასების გაუქმების შესახებ; 

10.4 იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ კომიტეტისთვის ცნობილი 

გახდება დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების დამტკიცების ან/და გრანტის გაცემის შემდეგ, 
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საგრანტო პროექტი შეჩერდება და დაუბრუნდება კომიტეტს ხელახალი განხილვისათვის. 

აღნიშნული კომიტეტის ახალი შემადგენლობა ერთჯერადად განისაზღვრება რექტორის შესაბამისი 

ბრძანებით. 

 

მუხლი 11. შედეგების გასაჩივრების პროცედურები 

11.1 მაძიებელი უფლებამოსილია გაასაჩივროს საგრანტო განაცხადის შეფასების შედეგი რექტორთან. 

11.2 გრანტის მიმღები უფლებამოსილია გაასაჩივროს პროექტის განხორციელების მსვლელობისას 

კომიტეტის მიერ მონიტორინგის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება პროექტის შეჩერების 

შესახებ რექტორთან; 

11.3 მაძიებლის/გრანტის მიმღების მიერ საჩივრის წარდგენა უნდა მოხდეს რექტორისადმი 

ოფიციალური მიმართვით. 

11.4 რექტორი ვალდებულია განიხილოს შესაბამისი თანამდებობის პირების, სტრუქტურული 

ერთეულების, კომიტეტის, გრანტის მიმღების/მაძიებლის, ან/და სხვა მოწვეული პირების 

მოსაზრებები და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

11.5 რექტორის გადაწყვეტილება გამოიცემა ბრძანების ფორმით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.  

  

მუხლი 12. დასკვნითი დებულებები 

12.1 წინამდებარე წესი ძალაში შედის რექტორის მიერ მისი დამტკიცებისთანავე. 

12.2 წესში ცვლილების შეტანა ხორციელდება მისი მიღების წესით; 

12.3 წინამდებარე წესი ძალას კარგავს ახალი წესის დამტკიცების შემთხვევაში. 
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 დანართი #1 

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 

სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

 

პროექტის განხორციელების შუალედური ანგარიში 

 

 

პროექტის სახელწოდება: 

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

პროექტის ხანგრძლივობა: 

 

პროექტით განსაზღვრული მიზნები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 

 

საანგარიშო პერიოდისათვის განსაზღვრული პროექტის  ამოცანები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 400 

 

პროექტში ჩართული სტუდენტების როლი, შესრულებული აქტივობები და მიღწევები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 

 

პროექტში ჩართული სტუდენტი წარმოადგენს პრეზენტაციას, რომელიც მიზნად ისახავს: 

• კვლევის პროცესში გამოყენებული მეთოდოლოგიების შედარებას; 

• კვლევაში გამოყენებული მეთოდოლოგიების შერჩევის ადექვატურობის დასაბუთებას; 

• კვლევის აქტუალობის პრეზენტაციას; 

• სამუშაო ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებას. 

გთხოვთ, დაურთეთ პრეზენტაცია ანგარიშს 

 

პროექტის კორელაცია სასწავლო პროცესთან: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 
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პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 

სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

 

პროექტის განხორციელების საბოლოო ანგარიში  

 

 

პროექტის სახელწოდება: 

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

პროექტის ხანგრძლივობა: 

 

პროექტით განსაზღვრული მიზნები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 

 

პროექტის ამოცანები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 400 

 

SWOT ანალიზი - პროექტის მიზნების განხორციელება და მოსალოდნელი შედეგების მიღწევა: 

პროექტის ძლიერი მხარეები, პროექტის სისუსტეები, პროექტის პერსპექტივები და განხორციელების რისკები; სიტყვების 

რეკომენდებული რაოდენობა - 600 

 

პროექტში ჩართული სტუდენტების როლი, შესრულებული აქტივობები და მიღწევები: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 

 

პროექტში ჩართული სტუდენტი წარმოადგენს პრეზენტაციას, რომელიც მიზნად ისახავს: 

• კვლევის თემასთან მიმართებით სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვასა და ანალიზს; 

• კვლევის შედეგების აღწერას და პრეზენტაციას; 

• შემდგომი კვლევის დიზაინის პრეზენტაციას. 

გთხოვთ, დაურთეთ პრეზენტაცია ანგარიშს 

 

პროექტის აქტივობების და მიღებული შედეგების ინტეგრაცია სასწავლო პროცესთან: 

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 200 

 

პროექტის შედეგების დისემინაცია: 

o სტატია მიღებულია გამოსაქვეყნებლად  

o სტატია გამოქვეყნებულია 

გთხოვთ, დაურთეთ სტატია ანგარიშს. სავალდებულოა სამეცნიერო ჟურნალის მითითება 

 

აღწერეთ შემდგომი სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობის გეგმები  

სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა 200 

 


