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ზოგადი დებულებები 

 

წინამდებარე წესის მიზანია, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სამეცნიერო-

კვლევით პროცესსის წახალისება და აკადემიური პერსონალის კვლევითი პოტენციალის 

რეალიზების ხელშეწყობა. 

 

გრანტის გაცემის გადაწყვეტილებით სეუ ადასტურებს რომ კვლევების განვითარებას 

უმნიშვნელოვანესი როლი აქსვ უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის 

განვითარებისათვის და ქმნის საყრდენ პლატფორმას მომავალი კვლევითი თუ კვლევითი 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. 

 

 

შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი  
 

შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი არის უნივერსიტეტის კვლევითი ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული თანხა, რომელიც გადაეცემა უნივერსიტეტის საგრანტო კონკურსის 

გამარჯვებულს მისი სამეცნიერო კვლევის ხელშეწყობისთვის, კვლევითი აქტივობების 

ჩატარების, კვლევაში ჩართული პირების სამუშაოს ანაზრაურებისთვის, კვლევისთვის 

აუცილებელი რესურსების შესაძენად, სამეცნიერო მივლინებათა განსახორციელებლად და ა შ. 

 

შიდა საუნივერსიტეტო გრანტით კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად განსაზღვრული 

თანხის ოდენობა განისაზღვრება უნივერსიტეტის ბიუჯეტით.  

 

 

საგრანტო პრიორიტეტები 
 

სეუს სამეცნიერო გრანტით ფინანსდება შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებები 

 სასწავლო კურსების ლიტერატურის თარგმნა 

 სახელმძღვანელო და სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემაზე 

 კვლევითი სტატიის საერთაშორისო რეფერირებულ, იმპაქტ-ფაქტორის მქონე 

ჟურნალში გამოცემის ხელშეწყობა 

 გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევის განხორციელება 

 კვლევითი ინფრასტრუქტურის ორგანიზება 

 ერთობლივი საგრანტო პროექტების თანადაფინანსება 

 სამეცნიერო მივლინებები 

 

 

 

 

 



საგრანტო კონკურსის მონაწილე 
 

უნივერსიტეტის საგრანტო კონკურსი ღიაა და მასში მონაწლეობის უფლება აქვს ნებისმიერ 

მკვლევარს, ამასთან, საგრანტო კონკურსში მონაწილე პროექტებიდან პრიორიტეტი ენიჭება 

განაცხადებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს:  

 საგრანტო კონკურსი შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს უნივერსიტეტის ძირითად 

საგანმანათლებლო მიმართულებებსა და უმაღლესი განათლების განვითარების 

პრიორიტეტებს. 

 პრიორიტეტი მიენიჭება პროექტს რომლითაც უზრუნველყოფილია სეუს 

პროფესორების, ლექტორების და სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობა. 

 

 

საგრანტო კონკურსის გამოცხადება 

 

საგრანტო კონკურსი ტარდება წელიწადში არანაკლებ 2-ჯერ. საგრანტო ბიუჯეტის 

დამტკიცების შემდეგ, უნივერსიტეტის მიერ განისაზღვრება საგრანტო კონკურსის ეტაპები და 

საგრანტო განაცხადების წარდგენის ვადები 

 

ინფორმაცია საგრანტო კონკურსების შესახებ ქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და 

ეგზავნება უნივერსიტეტის ყველა აკადემიურ პერსონალს 

 

 

მოთხოვნები საგრანტო პროექტის მიმართ 
 

 კვლევითი პროექტი უნდა შესრულდეს და მისი შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს 

უნივერსიტეტის სახელით, ერთობლივი პროექტი - უნივერსიტეტის სახელის 

გამოყენებით. 

 კვლევის შინაარსი უნდა წარმოადგენდეს სიახლეს ქართულ საგანმანათლებლო 

სივრცისათვის და არ უნდა იმეორებდეს უკვე შესრულებულ კვლევის/გამოცემების 

შინაარსს. 

 აუცილებელია კვლევაში რელევანტური, მეცნიერების თანამედროვე მიღწევების 

ადექვატური წყაროებისა და კვლევის მეთოდების გამოყენება. 

 საჭიროების შემთხვევაში, საგრანტო განაცხადის ავტორს განაცხადის შეტანამდე 

შეთანხმებული უნდა ქონდეს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესაბამის 

მფლობელებთან  ამ უფლებების შემცველი წყაროების გამოყენების საკითხი. 

 საგრანტო განაცხადის წარდგენიდან კვლევის დასრულებამდე პროექტის ყველა 

მონაწილეზე ვრცელდება უნივერსიტეტის ეთიკისა და აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტები. 

 



საგრანტო განაცხადის წარდგენა 
 

საგრანტო განაცხადების მიღება წარმოებს ელექტრონულად, საგრანტო კონკურსის 

თითოეული ეტაპისთვის განსაზღვრულ ვადაში.  

განაცხადის ავტორი ვალდებულია წარმოადგინოს საგარნტო განაცხადი ამ წესის დანართით 

დადგენილი ფორმის შესაბამისად. 

განაცხადების წარდგენის ეტაპზე, უნივერსიტეტის კვლევების განვითარების სამსახური 

ამოწმებს საგრანტო განაცხადის ფორმალურ შესაბამისობას მოთხოვნებთან. ხარვეზიანი 

განაცხადები შესაბამისი მითიტებით უბრუნდება განმცხადებელს 

 

 

საგრანტო განაცხადების პირველადი გადარჩევა 

 

საგრანტო განაცხადების პირველადი გადარჩევა გულისხმობს საგრანტო განაცხადების 

შეფასებას უნივერსიტეტის საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტებტან და ამ წესით დადგენილ 

მოთხოვნებთან, ასევე საგრანტო განაცხადების ანტიპლაგიატზე შემოწმებას.  

 

ანტიპლაგიატზე შემოწმება წარმოებს უნივერსიტეტის აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტით დადგენილი პროცედურითა და მოთხოვნებით. 

 

საგრანტო განაცხადის პროექტის აბსტრაქტი და შინაარსი უნდა შეიცავდეს ორიგინალური 

ტექსტის არანაკლებ 95%-ს. 

 

 

საგრანტო განაცხადების საესპერტო შეფასება 

 

პირველადი გადარჩევის შედეგად, საგრანტო კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული 

პროექტები შესაფასებლად გადაეგზავნება დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფს.  

 

ექსპერტთა ჯგუფის შემადგენლობა განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით.  

 

საგრანტო განაცხადის ექსპერტთად შესაძლებელია მოწვეულ იქნას შესაბამისი აკადემიური 

ან/და პროფესიული გამოცდილებისა და აღიარების მქონე პირი, რომელიც არ არის 

დაკავშირებული უნივერსიტეტთან და არ აქვს ინტერესთა კონფლიქტი საგრანტო განაცხადის 

ავტორთან. 

 



ექსპერტისთვის გადაგზავნილი საგრანტო განაცხადებში არ მიეთითება წარმდგენის ვინაობა 

და ავტორის მაიდენტიფიცირებელი სხვა ინფორმაცია. 

 

საგრანტო ექსპერტი განაცხადის შეფასება ხორციელდება ამ წესის დანართში მოყვანილი 

შეფასების ფორმის შესაბამისად. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა ექსპერტს რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები აქვთ 

დაფიქსირებული, უნივერსიტეტი დამატებით იწვევს ახალ ექსპერტს 

 

საესპერტო შეფასების პირველი ეტაპისა და განაცხადის დადგენილი ფორმის შესაბამისად 

შეფასების შემდგომ ექსპერტებს ეგზავნებათ აპლიკანტის პირადი მონაცემები და 

ავტობიოგრაფია, რის საფუძველზეც ექსპერტის მიერ ფასდება აპლიკანტის კომპეტენციების 

შესაბამისობა დასახული მიზნების მისაღწევად. 

 

 სააპლიკაციო პერიოდის დასრულების შემდეგ, მიმდინარეობს აპლიკაციების პირველადი 

გადარჩევა, სადაც კვლევების განვითარების სამსახური ამწომებს თანხვედრაშია თუ არა 

მოწოდებული აპლიკაცია უნივერსიტეტის მიზნებთან და თან ახლავს თუ არა სწორად 

შევსებული ყველა საჭირო დოკუმენტაცია. 

 

 

საგრანტო კონკურსის შედეგების დამტკიცება 

 

გადაწყვეტილებას საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების შესახებ, კვლევების 

განვითარების სამსახურისა და დამოუკიდებელი საესპერტო შეფასებების საფუძველზე იღებს 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო. 

 

 

საგრანტო პროექტის შესრულების ანგარიშგება და მონიტორნინგი 
 

გრანტის დამტკიცების შემთხვევაში საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული დებს 

ხელშეკრულებას უნივერსიტეტთან, შეტავაზებული საგრანტო პროექტის განხორციელებაზე.  

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს პროექტის გეგმა გრაფიკი, კვლევის 

ცალკეული ეტაპების შესრულების პერიოდის მითითებით.  

 

გრანტის მფლობელმა კვარტალში ერთხელ უნდა წარმოადგინოს იმისი დამამტკიცებელი 

დოკუმენტაცია რომ გეგმა გრაფიკში აღწერილი სამუშაოები მიმდინარეობს ხელშეკრულების 

შესაბამისად. 

 

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას არ ჩარიცხომ მომდევნო კვარტლის ტრანში სანამ არ იქნება 

შესრულებული მიმდინარე საანგარიშო პერიოდით გათვალისწინებული ყველა ამოცანა. 



უფლებები საგრანტო პროექტის შედეგად შესრულებულ კვლევაზე 

 

 

საგრანტო პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული კვლევა ხორციელდება საქართველოს 

ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სახელით 

 

საავტორო უფლებები განხორციელებულ კვლევაზე და მის ფარგლებში შესრულებულ 

პუბლიკაციებზე ეკუთვნის შესაბამისი საგრანტო პროექტის ავტორს / კვლევის კონკრეტული 

კომპონენტის უშუალო შემსრულებელს. 

 

მომიჯნავე უფლებების - პუბლიკაციების გამოქვეყნების, საჯაროდ განთავსების ან 

სხვაგვარად გამოყენების უფლებების მფლობელია უნივერსიტეტი.  

 

უფლებები საგრანტო პროექტის ფარგლებში შეძენილ აღჭურვილობასა და ინვენტარზე 

განისაზღვრება გრანტის მფლობელთან დადებული ხელშეკრულებით.  

 

საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულს უნივერსიტეტთან შეუთანხმებლად არ შეუძლია 

განხორციელებული კვლევის შედეგების კომერციული მიზნებით გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

დანართი 1 

საგრანტო განაცხადის ფორმა 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო გრანტზე 

 
 

ზოგადი ინფორმაცია საგრანტო პროექტის შესახებ 
პროექტის სახელწოდება 

ქართულად/ინგლისურად 
 

პროექტის ტიპი: 

 
         ლიტერატურის თარგმნა 

         ლიტერატურის გამოცემა 

         სამეცნიერო კვლევის გამოქვეყნების ხელშეწყობა 

         გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევის განხორციელება 

         კვლევითი ინფრასტრუქტურის ორგანიზება 

         ერთობლივი საგრანტო პროექტის თანადაფინანსება 

         სამეცნიერო მივლინება 
მიმართულება:  
პროექტის განხორციელების 

პერიოდი: 

პროექტის 

დაწყების თარიღი: 
 პროექტის 

დასრულების თარიღი: 
 

მოთხოვნილი თანხა  

(ლარი) 

 

 

თანადაფინანსება  

საჭიროების შემთხვევაში (ლარი) 

 

 

ინფორმაცია პროექტის წარმდგენის შესახებ 
პროექტის წარმდგენი 

სახელი, გვარი, პირადი N 
 

სტატუსი 

აკადემიური თანამდებობა, 

მიმართულება, აფილირება 

 

სხვა კვლევით პროექტებში 

მონაწილეობის გამოცდილება 
         კი/ მიუთითეთ:   

         არა 
პროექტის სხვა მონაწილეები 

/მკვლევარები 

სახელი, გვარი, სტატუსი, პ/N 

 

პროექტის სხვა მონაწილეები 

/ორგანიზაციები 

სახელწოდება, სადენტიფიკაციო N 

 

პროექტის თანამონაწილეები  

არსებობის შემთხვევაში 
 

პროექტის კოორდინატორები 

სახელი, გვარი, სტატუსი, პ/N 
 

სხვა პირების/ორგანიზაციების 

ჩართულობა 
         საჭიროა 

         სასურველია 

         არ არის საჭირო 



 
. 

პროექტის აბსტრაქტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროექტის შინაარსი 

1. პროექტის კონცეფცია -  მიზნები და ამოცანები, სამიზნე ჯგუფები  

 

 

 

2. პროექტისა და სამეცნიერო კვლევის ფორმატი  

 

 

 

3.  კვლევაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მექანიზმები (მედია გაშუქება, მარკეტინგი) 

 

 

 

4. მოსალოდნელი შედეგები სამეცნიერო საზოგადოებისათვის, წამყვანი და 

თანამონაწილე ორგანიზაციებისათვის, უნივერსიტეტისთვის და ფართო 

საზოგადოებისათვის 

 

 

 

5. კვლევის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და გავრცელების 

მექანიზმები 

 

 

 

6.  ინფორმაცია პროექტის მონაწილეების (პროექტის ხელმძღვანელის, კოორდინატორის 

ორგანზიაციის) პერსონალის პროექტში როლის შესახებ   

 

 

 

7. პროექტში ინტერ და ინტრაინსტიტუციური თანამშრომლობის ხარისხი 

 

 

 

 

 

 

თანდართული დოკუმენტაცია 

 

 



 დანართი 2 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

SEU სამეცნიერო გრანტი 

საგრანტო პროექტის  შეფასების ფორმა 

კრიტერიუმები და 

განმარტებები 

ცუდი სუსტი საშუა

ლო 

დამაკ

მაყოფ

ილებე

ლი  

კარგი  საუკეთეს

ო  

შეფასება  

 0 1 2 3 4 5 (0-5) 

სამეცნიერო დასაბუთება 

(წარმოდგენილი კვლევის , 

გამოსაცემი ლიტერატურის 

სიახლე, სამეცნიერო 

ღირებულება, პროექტის 

სიცხადე, მითითებული 

წყაროების ადეკვატურობა) 

       

კომენტარი : 

 

 

 

 

მეთოდოლოგია 

(მეთოდოლოგიის დასაბუთება:  

მიზანშეწონილობა) 

       

კომენტარი : 

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი სამეცნიერო 

შედეგები (დასახული მიზნების 

მიღწევადობა, მიღებული 

შედეგების გამოყენებადობა) 

       

კომენტარი: 

 

 

 

 



 

- პროექტში ჩართული 

ადამიანური რესურსების 

(პროექტის ხელმძღვანელის და 

ძირითადი პერსონალის, მათ 

შორის ახალგაზრდა 

მკვლევრ(ებ)ის) კვალიფიკაციის, 

კომპეტენციისა და 

გამოცდილების შესაბამისობა 

პროექტთან 

       

კომენტარი: 

 

 

 

განხორციელებადობა და 

გამოყენება (არსებული 

ინსტიტუციური ტექნიკური 

შესაძლებლობებისა და 

რესურსების, აგრეთვე 

მოთხოვნილი მატერიალური და 

ფინანსური რესურსების, 

პროექტის განხორციელების 

ვადების  შესაბამისობა 

მიზნებისა და ამოცანების 

განხორციელებასთან) 

       

კომენტარი : 

 

 

 

 

პროექტის მდგრადობა და 

პერსპექტივა 

,კომერციალიზაციისა და 

სამეცნიერო თანამშრომლობის 

თვალსაზრისით 

       

კომენტარი:  

 

 

 

ქულების ჯამი მაქსიმალური 

ქულა  30 

შემაჯამებელი  კომენტარი  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქულა შეფასება განმარტება 

0 ცუდი პროექტი არ პასუხობს ამ კონკრეტულ 

კრიტერიუმს, ან პროექტი ვერ ფასდება 

არასაკმარისი ინფორმაციის გამო. 

1 სუსტი პროექტი არაადეკვატურად პასუხობს ამ 

კონკრეტულ კრიტერიუმს, შეინიშნება სერიოზული 

არსებითი სუსტი მხარეები. 

2 საშუალო პროექტი ზოგადად პასუხობს კრიტერიუმს, მაგრამ 

აქვს მნიშვნელოვანი სუსტი მხარეები, სუსტად 

დასაბუთებული და არადამაკმაყოფილებელი 

ხარისხისაა 

3 დამაკმაყოფილებელი პროექტი კარგად პასუხობს კრიტერიუმს, 

დასაბუთებულია დამაკმაყოფილებელი ხარისხით, 

მაგრამ აუცილებელია გარკვეული გაუმჯობესება 

4 კარგი  პროექტი ძალიან კარგად, ზუსტად პასუხობს 

კრიტერიუმს. იკვეთება ორიგინალობა და 

უპირატესობა, მაგრამ შესაძლებელია გარკვეული 

დახვეწა. 

5 საუკეთესო  გამორჩეული, მაღალი სამეცნიერო ხარისხის მქონე 

პროექტია, რომელიც წარმატებით პასუხობს ყველა 

კრიტერიუმს. ნებისმიერი ხარვეზი არის 

არსებითად უმნიშვნელო. 

 

გ) ჯამური მაქსიმალური შეფასება არის 30  ქულა.  

დ) დაფინანსების მოსაპოვებლად აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა პროექტმა 

მიიღოს 20 ან მეტი ქულა. 

  

 


