
                                   

                                               სააპლიკაციო ფორმა სადოქტორო პროგრამისათვის 

1. პირადი ინფორმაცია   

გვარი   

 

 

 

ფოტოსურათ

ისთვის 

განკუთვნილი 

ადგილი 

სახელი  

დაბადების 
თარიღი 

დდ/თთ/წწ    

 
პირადობის 

დამადასტურებე

ლი საბუთი 

 

საბუთის №  პირადი № 

ვის 

მიერაა 

გაცემულ

ი 

 

გაცემის თარიღი  დ/თთ/წწ    ძალაშია    დდ/თთ/წწ 

2. საკონტაქტო ინფორმაცია  

მისამართი  

ქალაქი 
   

ტელეფონი +( ) მობილური +( ) 
ელ-ფოსტა  

3. განათლება  

დამთავრებული 
უმაღლესი სასწავლებლები 

 

სასწავლებელი  
ქვეყანა სპეციალობ

ა 
 

ხარისხი   
სწავლის 
პერიოდი 

დდ/თთ/წწწწ დდ/თ თ/წწწწ      

სასწავლებელი  
ქვეყანა სპეციალობ

ა 
 

ხარისხი   
სწავლის 
პერიოდი 

დდ/თთ/წწწწ დდ/თ თ/წწწწ      

სასწავლებელი  
ქვეყანა სპეციალობ

ა 
 

ხარისხი   

სწავლის 
პერიოდი 

დდ/თთ/წწწწ დდ/თ თ/წწწწ      



სასწავლებელი  
ქვეყანა სპეციალობ

ა 
 

ხარისხი   
სწავლის 
პერიოდი 

დდ/თთ/წწწწ დდ/თ თ/წწწწ      

სასწავლებელი  
ქვეყანა სპეციალობ

ა 
 

ხარისხი   
სწავლის 
პერიოდი 

დდ/თთ/წწწწ დდ/თ თ/წწწწ      

4. ენების ცოდნა  

 თავისუფლად კარგად დაწყებითი 

ინგლისური    

გერმანული    

ფრანგული    

რუსული    

სხვა    

    

5. სამუშაო გამოცდილება  

მიუთითეთ  ბოლო ოთხი მნიშვნელოვანი სამუშაო ადგილი 

ორგანიზაცია თანამდებობა  

ქვეყანა  

ძირითადი საქმიანობა  

დაწყების 

თარიღი 

დდ/თთ/წწწწ 

   დასრულების 
თარიღი 

დდ/თთ/წწწ

წ 

   

ორგანიზაცია თანამდებობა  

ქვეყანა  

ძირითადი საქმიანობა  

დაწყების 

თარიღი 

დდ/თთ/წწწწ 

   დასრულების 
თარიღი 

დდ/თთ/წწ

წწ 

   

ორგანიზაცია თანამდებობა  

ქვეყანა  

ძირითადი საქმიანობა  

დაწყების 

თარიღი 

დდ/თთ/წწწწ 

   დასრულების 
თარიღი 

დდ/თთ/წწ

წწ 

   

ორგანიზაცია თანამდებობა  

ქვეყანა  

ძირითადი საქმიანობა  

დაწყების 

თარიღი 

დდ/თთ/წწწწ 

   დასრულების 
თარიღი 

დდ/თთ/წწ

წწ 

   



6. რეკომენდაციები  

მიუთითეთ 2 ადამინი, რომელთაც შეუძლიათ თქვენი დახასიათება (ეს ადამიანი არ უნდა იყოს თქვენი 
ნათესავი) 

სახელი  გვარი  

თანამდებობა  ორგანიზაცია  

ტელეფონი  მობილური  

ელ.ფოსტა   

სახელი  გვარი  

თანამდებობა  ორგანიზაცია  

ტელეფონი  მობილური  

ელ.ფოსტა   

7. კვლევა და გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები  

მიუთითეთ თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლევები და/ან ნაშრომები 

 

 

 

 

8. ჯილდოები და სტიპენდიები  

მიუთითეთ თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო ან/და სტიპენდია 

დასახელება  

დაწესებულება  

თარიღი დდ/თთ/წწწწ    

დასახელება  

დაწესებულება  

თარიღი დდ/თთ/წწწწ    

დასახელება  

დაწესებულება  

თარიღი დდ/თთ/წწწწ    

დასახელება  

დაწესებულება  

თარიღი დდ/თთ/წწწწ    

9. პროფესიული წევრობა  

მიუთითეთ ორგანიზაცია, რომლის წევრიც ხართ 

 

 

10. განცხადება და ხელმოწერა    

ვადასტურებ, რომ წინამდებარე ფორმაში შესული ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს. თანახმა ვარ, 

რომ ყველა ჩაბარებული დოკუმენტი გახდეს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 

საკუთრება. თანახმა ვარ, რომ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა გადაამოწმოს 

მოცემული ინფორმაცია. 

ხელმოწერა 
 თარიღი 

დდ/თთ/წწწწ 
 

კონფიდენციალურობა: საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ადასტურებს, რომ დაიცავს 
სააპლიკაციო ფორმაში მითითებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობას. იგი გამოყენებულ იქნება 
მხოლოდ მისაღები კომისიის წევრების მიერ კანდიდატის შერჩევის პროცესში. უნივერსიტეტი იღებს 
ვალდებულებას არ გაავრცელოს და არ გადასცეს ინფორმაცია მესამე პირს კანდიდატის თანხმობის გარეშე. 
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს: იეთიმ 
გურჯის ქ N9, თბილისი 0108. ელ.ფოსტა: admin@gipa.ge 

ტელეფონი: 245 75 45 - ჯიპას ადმინისტრაცია 

mailto:admin@gipa.ge


 
 

 

 


