ა(ა)იპ საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საკონკურსო განაცხადი
(კურიკულუმი)

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
1 ზოგადი ინფორმაცია
გვარი
სახელი
დაბადების თარიღი და ადგილი
მისამართი:
ტელეფონი, ფაქსი, მობილური
ვებ გვერდი, ელ.ფოსტა:
პროფესია
დასაკავებელი თანამდებობა
არჩეული მიმართულება
2. ინფორმაცია განათლების შესახებ
სწავლის წლები
დაწესებულება (ფაკულტეტი)
სპეციალობა
დიპლომის N
კვალიფიკაცია
სწავლის წლები
დაწესებულება (ფაკულტეტი)
სპეციალობა
დიპლომის/სერტიფიკატის ¹N
კვალიფიკაცია
სწავლის წლები
დაწესებულება (ფაკულტეტი)
სპეციალობა
დიპლომის/სერტიფიკატის ¹N
კვალიფიკაცია
სწავლის წლები
დაწესებულება (ფაკულტეტი)

სპეციალობა
დიპლომის/სერტიფიკატის ¹N
კვალიფიკაცია

3 სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი და თანამდებობა
მუშაობის წლები
სამუშაოს აღწერა
თანამდებობა
მუშაობის წლები
სამუშაო ადგილი
შესრულებული სამუშაოს აღწერა
თანამდებობა
მუშაობის წლები
სამუშაო ადგილი
შესრულებული სამუშაოს აღწერა
თანამდებობა
მუშაობის წლები
სამუშაო ადგილი
შესრულებული სამუშაოს აღწერა

შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური)
მუშაობის წლები
სამუშაო ადგილი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა
4. ინფორმაცია
სამეცნიერო ხარისხის, სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდების,
გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების (პუბლიკაციების), პროფესიული
მიღწევების, არასამთავრობო სექტორში და სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობისა და პროფესიული მოღვაწეობის შესახებ.
(აუცილებელია მიუთითოთ თქვენი პედაგოგიური მოღვაწეობის შედეგად
აღზრდილი
რეჟისორები,
მსახიობები,
საშემსრულებლო
დარგის
სხვა
სპეციალისტები)
წოდება,ხარისხი და გამოქვეყნებული შრომები
სამეცნიერო ხარისხი

სამეცნიერო წოდება
შრომების რაოდენობა
მ.შ. მონოგრაფია
მ.შ. სახელმძღვანელო
შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში
მთავრობის ჯილდოები
საპატიო წოდება
საერთაშორისო ფესტივალებზე მიღებული პრიზები.

ფილმებისა და სპექტაკლების რაოდენობა,
შესრულებული როლები, გამოშვებული ჯგუფების რაოდენობა, დიპლომების
ხელმძღვანელობა

პროფესიული პრემია ან სტიპენდია

მონაწილეობა პროფესიულ/ არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში
ორგანიზაციის დასახელება
მუშაობის წლები
შესრულებული სამუშაოს აღწერა

ორგანიზაციის დასახელება
მუშაობის წლები
შესრულებული სამუშაოს აღწერა

ორგანიზაციის დასახელება
მუშაობის წლები
შესრულებული სამუშაოს აღწერა

მონაწილეობა კონფერენციებში
დასახელება და თარიღი
მოხსენების სათაური
თქვენი როლი

დასახელება და თარიღი
მოხსენების სათაური
თქვენი როლი

დასახელება და თარიღი
მოხსენების სათაური
თქვენი როლი

დასახელება და თარიღი
მოხსენების სათაური
თქვენი როლი

პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებული პრემია, გრანტი, სტიპენდია.
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები
თქვენი როლი/თანამდებობა
გრანტის საერთო თანხა
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები
თქვენი როლი/თანამდებობა
გრანტის საერთო თანხა
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები
თქვენი როლი/თანამდებობა
გრანტის საერთო თანხა

სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, ოპონირება
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი
იყავით
რამდენი
საკანდიდატო
დისერტაციის
ხელმძღვანელი იყავით
რამდენი სადიპლომო ნაშრომის ხელმძღვანელი
იყავით
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი

იყავით
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი
იყავით
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი
იყავით
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ექსპერტი
იყავით
რამდენი სადიპლომო ნაშრომი რეცენზენტი იყავით
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის აპრობაციის
ექსპერტი იყავით
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის აპრობაციის
ექსპერტი იყავით

სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის), სამეცნიერო საბჭოს, სარედაქციო კოლეგიის,
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა
რომელი სამეცნიერო საზოგადოებების
(აკადემიების) წევრი ხართ/იყავით და
თქვენი როლი

რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი
ხართ/იყავით და თქვენი როლი

რომელი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი
ხართ/იყავით და თქვენი როლი

რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი ხართ/იყავით და
თქვენი როლი

რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი
ხართ

სტუდენტთა რომელი სამეცნიერო წრის
ხელმძღვანელი ხართ/იყავით

რომელ სალექციო კურსებს კითხულობთ/
კითხულობდით

საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტებში
ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო
კურსებს კითხულობდით
ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკამაყოფილებლად,
მწირად)
ენა
წერა
კითხვა
საუბარი
კარგა
დ

საშუალო
დ

ცუდა
დ

კარგა
დ

საშუალო
დ

ცუდა
დ

კარგა
დ

საშუალო
დ

ცუდა
დ

ქართული
რუსული
ინგლისურ
ი
გერმანული
იტალიური
ფრანგული
და სხვა

კომპიუტერის და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
პროგრამის დასახელება

ოჯახური მდგომარეობა
ოჯახის წევრები
სახელი

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

გვარი

დაბ. წ.

მწირად

პროფესია

სოციალური უნარ – ჩვევები
ინდივიდუალური მუშაობა უფრო გეხერხებათ თუ გუნდური? ეწევით რაიმე
საზოგადოებრივ საქმიანობას?

დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც გსურთ მოგვაწოდოთ

1. ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ზუსტია და
სრულყოფილი.
2. ვადასტურებ, რომ გავეცანი აკადემიური თანამდებობის დაკავების პირობებს და
მოთხოვნებს, პასუხისმგებელი ვარ მათ შესრულებაზე.
ხელმოწერა---------------------------

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს
პროფ. გ. მარგველაშვილს
აკადემიური თანამდებობის დაკავების საკონკურსო
კომისიას
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------განცხადება

მსურს მონაწილეობა მივიღო საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის --------------------------------------------------------- აკადემიური თანამდებობის დაკავებაზე გამოცხადებულ კონკურსში.

პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის
დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი
სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
წოდების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პროფესორი, დოცენტი)
ერთი ფოტოსურათი (3 X 4)
კურიკულუმი/ განაცხადი (დანართი №2)
სრული პროფესორის ან ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის
დასაკავებლად დისციპლინის სწავლების სტრუქტურის მიკლე აღწერა
(სილაბუსი)

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად დამატებით საჭიროა:
შესაბამისი დისციპლინის პროფესორის რეკომენდაცია
განმცხ. ----------------------------------------------პ/მ N -----------------------------------------------გაც. -----------------------------------------------კომისიის პასუხისმგებელი მდივნის ხელმოწერა

რიცხვი -------------------------------------

