დოქტორანტობის კანდიდატის განაცხადის ფორმა
პირადი მონაცემები:

აპლიკანტი:
გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

ფაქტობრივი მისამართი :
(რეგიონი, რაიონი, საცხოვრებელი ადგილი, ქუჩა, ბინა)

რეგისტრაციის მისამართი:
(რეგიონი, რაიონი, საცხოვრებელი ადგილი, ქუჩა, ბინა)

ელ-ფოსტა:

ტელ.
ნომერი:

(სახლი)
(მობილური)

სადოქტორო პროგრამა: (მონიშნეთ პროგრამა, რომელზეც გსურთ სწავლის გაგრძელება )

 სამართალი

 ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)

სადისერტაციო თემა და ხელმძღვანელი:

სადისერტაციო თემის სახელწოდებაა:

თემის ხელმძღვანელობაზე თანხმობა განაცხადა
პროფესორმა/ასოცირებულმა პროფესორმა:

საჭირო დოკუმენტები:
 ავტობიოგრაფია (CV) (განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ მონაცემებში სამეცნიერო
პუბლიკაციების და კონფერენციებში მონაწილეობის მითითების შემთხვევაში მასალების ასლები);
 მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და
დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები/ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ;
 ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის
შემთხვევაში მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სსიპგანათლების ხარისხის განვითარების ერვოვნული ცენტრის მიერ გაცემული);
 უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად
დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 ფოტოსურათი (3X4) - ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
 სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლი/სამხედრო ბილეთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ნოტარიულად

დამოწმებული

 ახსნა-განმარტება
 სამეცნიერო ხელმძღვანელობის კანდიდატის რეკომენდაცია (შუამდგომლობა) და კვლევის კონცეფცია,
რომელიც უნდა მოიცავდეს: სადისერტაციო თემის საკუთარი ხედვას - ნაშრომის სავარაუდო სათაურისა და
სტრუქტურის მითითებით, კვლევის საგანსა და საკითხის მნიშვნელობის დასაბუთებას.
 სამოტივაციო წერილი;
 ორი რეკომენდაცია;
 ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (დოქტორანტობის
კანდიდატისთვის, რომელსაც ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და მისი მშობლიური ენა არ არის
ქართული)

 მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შემდგომ სპეციალობით მუშაობის მინიმუმ სამწლიანი
გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სავალდებულოა სამართლის დოქტორანტობის
კანდიდატებისთვის და ეკონომიკის ან ბიზნესის მიმართულებით მაგისტრის ხარისხის არმქონე
პირებისთვის)

დამატებითი ინფორმაცია:
 ვადასტურებ,

რომ

ვაკმაყოფილებ

დოქტორანტურის

დებულებით

გათვალისწინებულ

ჩარიცხვის წინაპირობებს.
 თანახმა ვარ, პირადი მონაცემები გამოყენებულ იქნეს ინფორმაციის დამუშავების მიზნით რა
დროსაც შესაძლოა, შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის პირობებში მათი
ნაწილი გასაჯაროვდეს ან მესამე პირებს გადაეცეს.

განაცხადის ფორმის შევსებით ვადასტურებ მოცემული ინფორმაციის სისწორეს.

გთხოვთ, განიხილოთ ჩემი კანდიდატურა შპს–აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის _________________________________

ფაკულტეტის _________________________________ სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვასთან დაკავშირებით.

სახელი და გვარი (სრულად)

ხელმოწერა

თარიღი

