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I. კატეგორია: განათლება,  აკადემიური ხარისხი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  
და სამსახურებრივი გამოცდილება

1.1 განათლება

უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, 
ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა და
დამთავრების 

წლები

კვალიფიკაცია

   1.2. პროფესიული გამოცდები (ენობრივი კომპეტენციის/ მეთოდური/ ტრენერობა)

თარიღი გამოცდის სახეობა 

1.3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა) 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი  
დოკუმენტის ნომერი

1.4.   დოქტორანტურა



უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, 
ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა 
და

დამთავრების 
წლები

მეცნიერების 
სფერო

სადისერტაციო 
ნაშრომის სავარაუდო 

სათაური

1.5. სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

1.6  პედაგოგიური სტაჟი
3 წელზე       3 წელზე  მეტი 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დასახელება

სწავლების 
საფეხური

სასწავლო კურსები
(დარგობრივი/დონე)

        

1.7  შეთავსებით მუშაობა 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა



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

2.1 პედაგოგიური გამოცდილება

    სულ    ............      წელი

ბოლო 4 წლის 
განმავლობაში 

წაკითხული კურსებიN

კურსის დასახელება

უმაღლესი სასწავლებლის 
დასახელება

წელი

1
2
3
4

2.2 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა

2.3 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები ბოლო 4  წლის განმავლობაში  

III. კატეგორია: სასწავლო-მეთოდური პუბლიკაციები 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე)
N სახელმძღვანელოს/დამხმარე სახელმძღვალეოს დასახელება, გამოცემის წელი 

1
2

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის
ნომერი



                                                                     
3.1  პუბლიკაციები (სასწავლო-მეთოდური) ბოლო 4  წლის  განმავლობაში (ცხრილი 
შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით)

№

ავტორები ყველა 
თანაავტორის 
მითითებით, 

კონკურსანტის 
გვარი გამოყოფილი 

უნდა იქნეს მუქი 
შრიფტით

ნაშრომის სათაური
ჟურნალის დასახელება,
ტიპი/ტომი, გვერდები.

გა
მო

ქვ
ეყ

ნე
ბი

ს 
წე

ლ
ი

1
2
3
4

3.2 სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები ბოლო 4  წლის  განმავლობაში კონკურსანტის 
შეხედულებისამებრ (ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, 
დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით)

№

ავტორები ყველა 
თანაავტორის 
მითითებით; 

კონკურსანტის 
გვარი გამოყოფილი 

უნდა იქნეს მუქი 
შრიფტით

პუბლიკაციის 
სახეობა 

(მონოგრაფია, სტატია 
რეცენზირებად,  
საერთაშორისო, 

უცხოურ, 
ადგილობრივ 

ჟურნალში, 
საკონფერენციო 

მასალები 
(Proceedings)  და სხვა)

პუბლიკაციის სათაური, 
ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, 
ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის 
ელექტრონული მისამართი 
(არსებობის შემთხვევაში). გა

მო
ქვ

ეყ
ნე

ბი
ს 

წე
ლ

ი

1

2

  3.3 კონკურსანტის მოხსენებები საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო 
კონფერენციებზე ბოლო 4 წლის განმავლობაში  

თარიღი1
მოხსენების სათაური



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

2

ელექტრონული მისამართი

3.4    საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 4 წლის 
განმავლობაში

№ განხორციელების 
წლები

დონორი ორგანიზაცია, 
პროექტის/ხელშეკრულების 

№

პროექტის 
დასახელება

როლი 
პროექტში

1
2

3.5 თანამშრომლობა უცხოეთის სასწავლო ცენტრებთან ბოლო 4 წლის განმავლობაში  
(უცხოეთის უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან 
სამეცნიერო პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება 
და სხვ.)

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 
დასახელება

დაწყებისა და 
დასრულების 
თარიღი

IV. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა 
(თარგმანები, მიღწევები,  გამოცდილება,  ჯილდო,  სტიპენდია, რედაქტორობა, 
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები, ენების ცოდნა, და სხვა)

N აქტივობის დასახელება
1
2

დამატებითი  ინფორმაცია 

N
1



2

3
4

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ                   

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

ხელმოწერა გარკვევით

თარიღი


