
 

 

 

 

 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

შიდა საგრანტო კომისიის სხდომის  

ოქმი №2. 
 

                 04 ივნისი, 2019 წელი                                              ქ. ახალციხე 

 

სხდომა დაიწყო: 14:00 საათზე 

სხდომა დამთავრდა:14:40 საათზე 

 

თავმჯდომარე: მალხაზ ლომსაძე 

მდივანი:  თეიმურაზ გვარამაძე 

 

სხდომას უნივერსიტეტის შიდა საგრანტო კომისიის 4 წევრიდან ესწრებოდა 4 წევრი 

სხდომას ესწრებოდნენ: პროფ. მალხაზ ლომსაძე, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფ. როინ ყავრელიშვილი, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  პროფ.ცისკარა ზარანდია, ბიზნესის ადმინისტრირების 

ფაკულტეტის დეკანი, ასოც. პროფ.თეიმურაზ გვარამაძე, ინჟინერიის, აგრარულდა 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

  

დღის წესრიგი: 

შიდა საგრანტო განაცხადის მიღების ვადების დადგენის, სამეცნიერო საგრანტო  კონკურსის 

გამოცხადებისა და  გაცხადების განთავსების შესახებ. 

/მომხსენებელი: მ. ლომსაძე/ 

 



 

 

 

 

 

მოისმინეს: 

უნივერსიტეტის შიდა საგრანტო კომისიის თავმჯდომარემ მალხაზ ლომსაძემ 

განმარტა, რომ შიდა საგრანტო განაცხადის ვადების დადგენა და სამეცნიერო საგრანტო  

კონკურსის გამოცხადებაა საჭირო, ამავე დროს ასევე აუცილებელია  გაცხადების განთავსება. 

2019 წლის 22 მარტს სამცხე -ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ 

№9 დადგენილებით უნივერსიტეტის სამეცნიერო პროექტების პრიორიტეტულ 

მიმართულებად მიმდინარე წელს განსაზღვრა აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულება და 

სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გამოცხადდეს საგრანტო კონკურსი  

  

წინადადებას უყარეს კენჭი: 

მომხრე: 4 

მოწინააღმდეგე: 0 

თავი შეიკავა: 0 

   

გადაწყვიტეს: 

 გამოცხადდეს საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი აგრალულ მეცნიერებათა 

მიმართულებით 2019 წლის 4 ივლისიდან 2019 წლის 30 დეკემბრის  ჩათვლით.  

 საპროექტო განაცხადის ფორმა დანართებით მიეწოდოს საინფორმაციო სამსახურს, რათა 

გონივრულ ვადებში  და დროულად  განთავსდეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერისიტეტის ვებ-გვერდზე 

 

  

თავმჯდომარე:                                                              /პროფ. მალხაზ ლომსაძე/ 

 

 

მდივანი:                                           /ასოც.პროფ. თემურ გვარამაძე/                                                             



 

 

 

 

 
 

                       04 ივნისი,  2019 წელი                                              ქ. ახალციხე 

 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო კომისიის სხდომის  

გადაწყვეტილება № 2 

 

შიდა საგრანტო განაცხადის მიღების ვადების დადგენის, სამეცნიერო საგრანტო  კონკურსის 

გამოცხადებისა და  გაცხადების განთავსების შესახებ 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 

2017 წლის 10 მაისის №17 დადგენილებით დამტკიცებული „სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტების საკონკურსო დებულების“ 

მე-3 მუხლის თანახმად,                                  

                                           

                              შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო  კომისიამ გადაწყვიტა: 

1. გამოცხადდეს საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი აგრალულ მეცნიერებათა 

მიმართულებით 2019 წლის 4 ივლისიდან 2019 წლის 30 დეკემბრის  ჩათვლით.  

2. საპროექტო განაცხადის ფორმა დანართებით მიეწოდოს საინფორმაციო სამსახურს, 

რათა გონივრულ ვადებში  და დროულად  განთავსდეს სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერისიტეტის ვებ-გვერდზე 

გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე 

 

 

 

თავმჯდომარე:                                                              /პროფ. მალხაზ ლომსაძე/ 

 


