სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სამოქმედო გეგმა
ამოცანა N1. სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა-განვითარება

ქვეამოცანა

სამეცნიერო კვლევითი
საქმიანობის ხელშეწყობა

აქტივობა

კვლევითი პროცესის
წახალისება

ნაშრომების გამოქვეყნება
ახალგაზრდა მეცნიერების კვლევების ფინანსური
მხარდაჭერა
მხარდაჭერა

პარტნიორებთან და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან ეფექტური
კომუნიკაცია
ადგილობრივ და
საერთაშორისო
პარტნიორებთან
ერთობლივი კვლევების
განხორციელება

პარტნიორებთან და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან ერთად
განსახორციელებელი
აკადემიის სტრუქტურული
ერთეულებისთვის მათი
მიმართულებების შესაბამისად
პროექტების მოძიება და მათი
ჩართულობის უზრუნველყოფა

აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი/დადასტურების წყარო

შედეგი

პასუხისმგებელი
სტრუქტურული
ერთეული

პარტნიორი უწყება ან
სტრუქტურული ერთეული

შესრულების
ვადა

აკადემიის ბიუჯეტი, ბიუჯეტში
გამოყოფილი თანხები შიდა გრანტებისა
და გრანტების თანადაფინანსებისათვის

ჩატარებული კვლევები მხარდაჭერილია
აკადემიის მიერ

სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

შტაბი, ფინანსების მართვის
სამმართველო

2022-2023

გამოქვეყნებულია კვლევების რაოდენობა
ახალგაზრდა მეცნიერების ჩართულობით

სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

ძირითადი საგანანმანათლებლო
და საგანანმანათლებლო
ერთეულები, შტაბი, ფინანსების
მართვის სამმართველო

გამოქვეყნებული კვლევების შესახებ
ინფორმაცია
აკადემიის ბიუჯეტი

წერილები, შეხვედრების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და
ფოტო მასალა

აკადემიის სხვადასხვა სტრუქტურული
ერთეულის მიერ განსახორცილებული
პროექტების გეგმა

კვლევითი ცენტრის მიერ მოძიებულია
პოტენციური გრანტების ნუსხა

დამყარებულია თანამშრომლობა
პარტნიორებთან და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან

შექმნილია პარტნიორებთან და
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად
განსახორციელებელი პროექტების ბაზა

2022

2023

2022-2023

სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

ყველა სტრუქტურული
ერთეული

შექმნილია მონაცემთა ბაზა და
გაზიარებულია დაინტერესებული
მხარისათვის

2022-2023

2022-2023

ამოცანა N2. სამეცნიერო საქმიანობაში აკადემიის ცნობადობის გაზრდა

პარტნიორი
ორგანიზაციების
რაოდენობის ზრდა

პარტნიორი ორგანიზაციების
მოძიება
მემორანდუმების გაფორმება
შესაბამის ორგანიზაციებთან
და დაწესებულებებთან

მოხსენებითი ბარათები, შეხვედრების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

გაფორმებული მემორანდუმები

მოძიებულია პარტნიორი ორგანიზაციები

გაზრდილია გაფორმებული
მემორანდუმები შესაბამის
ორგანიზაციებთან

2021-2023
სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილება, G5 სამსახური
2021-2023

კონფერენციების ჩატარება
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან ერთად

ჩატარებული კონფერენციების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია,
ფოტო მასალა

კონფერენციების ჩატარება
კონფერენციებში მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდის
დამადასტურებელი დოკუმენტაციარაოდენობის ზრდა
სტატისტიკური ინფორმაცია,
სტატისტიკური მონაცემები
განხორციელებული აკადემიის პირადი
აკადემიის პირადი
შემადგენლობის უცხო ენების შემადგენლობის ენის სპეციალური
მომზადების კურსების
შემსწავლელი პროგრამების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია,
შეთავაზება და სწავლის
აკადემიური საბჭოს დადგენილება
ხელშეწყობა

აკადემიის პირადი
შემადგენლობის
შესაბამისი უცხო ენის მცოდნე
საერთაშორისო სამეცნიერო
პირადი შემადგენლობის
კონფერენციებში
კონფერენციებში მონაწილეობის
საერთაშორისო
მონაწილეობის მხარდაჭერა
დამადასტურებელი მასალები,
კონფერენციებში
მოხსენებითი ბარათები, ფოტო მასალა
ჩართულობის უზრუნველყოფა

გაზრდილია აკადემიის მიერ ჩატარებული
კონფერენციებისა და კონფერენციებში
მონაწილეთა რაოდენობა

სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილება,
ძირითადი საგანმანათლებლო
ერთეულები

2021-2023

2021-2023

2021-2023

გაზრდილია აკადემიის პირადი
შემადგენლობის აქტივობა კონფერენციებში
მონაწილეობის მიმართულებით

სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილება
2022-2023

