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RECRUITMENT OF ACADEMIC STAFF: Info Sheet
გმადლობთ რომ დაინტერესებული ხართ შზსუ-ში მუშაობით!
Thank you for your interest in working at IBSU!
სახელი და გვარი/Name and Surname:
დაბადების თარიღი/Date of Birth:
სამეცნიერო სფერო/ Scientific Field:
აკადემიური ხარისხი/Academic Degree:
სახლის ტელ./Phone:
მობილურის ნომერი/Mobile:
ელ-ფოსტა/Email:
ხელმოწერა/Signature:
თარიღი/Date:
კურსები, რომლებიც გსურთ წაიკითხოთ შზსუ-ში/Courses you’d like to deliver at IBSU
გთხოვთ წარმოადგინოთ თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსი შზსუ-ს მიერ დადგენილი სილაბუსის ფორმის
შესაბამისად/Please submit the syllabus of each course in IBSU format.
პირველი საფეხური
(ბაკალავრიატი)
First Cycle (Bachelor’s)

მეორე საფეხური
(მაგისტრატურა)
Second Cycle (Master’s)

მესამე საფეხური
(დოქტორანტურა)
Third Cycle (Doctoral)
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Fall

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

გაზაფხული
Spring

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

თუ ამჟამად მუშაობთ სხვა უსდ-(ებ)ში, გთხოვთ მიუთითოთ სასწავლო კურსები, რომლებსაც იქ
კითხულობთ/If you are currently working at another university, please list the courses you are delivering there.
პირველი საფეხური
მეორე საფეხური
მესამე საფეხური
(ბაკალავრიატი)
(მაგისტრატურა)
(დოქტორანტურა)
First Cycle (Bachelor’s)
Second Cycle (Master’s)
Third Cycle (Doctoral)
1.
1.
1.
2.
2.
2.
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RECRUITMENT OF ACADEMIC STAFF: Info Sheet
გთხოვთ, უპასუხოთ შემდეგ კითხვებს/Please answer the following questions:
1. გაქვთ სურვილი უხელმძღვანელოთ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომებს? დადებითი პასუხის
შემთხვევაში მიუთითეთ რაოდენობა/Are you willing to supervise post-graduate (master’s and/or Ph.D)
students? If yes, how many of them?
a. სამაგისტრო/Master’s: ...................
b. სადოქტორო/Ph.D: ........................
2. გაქვთ თუ არა სურვილი ითანამშრომლოთ უნივერსიტეტთან სხვადასხვა სფეროში? Are there any other
areas in which you can contribute to IBSU? ☒ დიახ/Yes ☐ არა / No
გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი რეზიუმე / Please submit your full CV as well.
თუ თქვენ პირველად საქმდებით შზსუ-ში, გთხოვთ მიუთოთოთ სამი რეკომენდატორის ვინაობა (მათი
საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით) და დაურთოთ შრომების სია/ If you are a new applicant, please do not
forget to include the names and contact information of three people who can provide you with a reference letter, and the
list of your publications.

დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ,2 0131, თბილისი, საქართველო. http://www.ibsu.edu.ge;
ტელეფონი: +995 32 2595005; ფაქსი: +995 32 2595008;
2, David Agmashenebeli Alley,13 th km, Tbilisi, 0131, Georgia (Republic of); http://www.ibsu.edu.ge; Phone:+995 32 2595005; Fax:+995 32 2595008;
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