მკვლევართა მობილობისა და
კარიერული განვითარების სერვისები
https://euraxess.ec.europa.eu/
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ვის ემსახურება EURAXESS

ბინადარ (არამობილურ) მკვლევრებს:
- დაფინანსების მაძიებელები;
- პარტნიორების მაძიებლები;
- კარიერული განვითარების მაძიებლები.
მობილურ მკვლევრებსა და მათ ოჯახებს უცხოეთში კვლევითი ვიზიტის / კარიერის
გაგრძელების მსურველები;
უცხოელ მკვლევრებს - საქართველოში
სამეცნიერო კარიერის მაძიებლები.
კვლევებზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებს ტალანტების მოზიდვის, კვლევის
მასპინძლობის, პარტნიორობის ან დაფინანსების
მიზნებისათვის.

#euraxessgeorgia

EuGeNeS

2

თანამედროვე მკვლევრის ხასიათი

ინტერნეტის კულტურა
– Online - ინფორმაციის მიღებასა და სოციალურ
აქტივობებს მიჩვეული: ჯერ და-Google-ავს, შემდეგ
გააგზავნის email-ს ან SMS-ს, ბოლოს დარეკავს.
მოგზაურობის კულტურა
– მომთაბარეობა, უკეთესი სამუშაო გარემოს ძიების
ან უახლეს კვლევით ინფრასტრუქტურაზე
წვდომის ან უნიკალური საკვლევი მასალის
მოპოვების მიზნებისათვის.
კარიერული განვითარების კულტურა
– ახალი სამსახური, დაფინანსება, საერთაშორისო
თანამშრომლობა, სამეცნიერო ღონისძიებებში
მონაწილეობა, online კურსები/სემინარები,
ვირტუალური სივრცეები...

#euraxessgeorgia

© Quang Nguyen Vinh @ Pexels
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რაც ვიცით და რაც არ ვიცით

მკვლევართა მობილობისა და კარიერული განვითარების საკითხებზე

მენტორი,
ექსპერტი
#euraxessgeorgia

VS.

EURAXESS
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EURAXESS ინიციატივა

2000 წ. დაარსდა European Research Area (ERA)
2002 წ. 7 ევროპული ქვეყნის ინიციატივა დაიწყო ERA-MORE სახით
✓
✓
✓
✓

ავსტრია
ბელგია
ბულგარეთი
ჩეხეთი

✓ კვიპროსი
✓ დანია
✓ ესტონეთი

მკვლევართა მობილობის ხელშეწყობა:
კონსულტაციები (email, phone):
✓ ვიზის მიღება
✓ ვაკანსიები,
✓ დაზღვევა & სოც-უზრუნველყოფა
✓ ფინანსები
✓ ოჯახთან დაკავშირებული საკითხები

#euraxessgeorgia

© Quang Nguyen Vinh @ Pexels
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ERA – 20 წლის იუბილე
სამეცნიერო კარიერის მიმზიდველობა
ევროპის კვლევების სივრცის მასშტაბით
4 სტრატეგიული მიმართულება

HRS4R

#euraxessgeorgia
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EURAXESS - 2020

42 ქვეყანა ევროპული კვლევების არიდან (ERA)
630 სერვის ცენტრი
8 ჰაბი მსოფლიოს მასშტაბით

ახალი წევრები:
საქართველო &
სომხეთი

✓ BHO & ESC - ‘Declaration of Commitment’
✓ ორგანიზაციები: უნივერსიტეტები,
კვლევითი ინსტიტუტები/ცენტრები,
კვლევებზე/ინოვაციებზე
ორიენტირებული ორგანიზაციები,
სამეცნიერო ფონდები, etc.
✓ 18 სახის სერვისი:
- მკვლევართა მობილობა
- კარიერული განვითარება
- ადამიანური რესურსების
სტრატეგია მეცნიერებისათვის
HRS4R (BHO)

#euraxessgeorgia
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EURAXESS-ის მნიშვნელობა
მკვლევრებისათვის
სერვისები - მკვლევრებს საზღაურის გარეშე ემსახურება 42
ქვეყნის 630 სერვის ცენტრის საკონტაქტო პირისაგან შემდგარი
ქსელი
დასაქმება - ერთი ფანჯრის პრინციპზე აგებული პორტალი,
რომელიც ეხმარება მკვლევრებს დასაქმებასა და საგრანტო
დაფინანსების მოპოვებაში
კავშირები - მსოფლიოს მასშტაბით ერთმანეთთან აკავშირებს
მკვლევრებს, უნივერსიტეტებსა და კვლევებზე ორიენტირებულ
ორგანიზაციებს

უფლებები - უზრუნველყოფს მკვლევართა უფლებების
დაცვას

#euraxessgeorgia
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EURAXESS Portal ციფრები & ფაქტები
2019
WWW

JOBS

~1,6 მლნ ხილვა/
თვეში
2+ მლნ, ოქტომბერი

FUNDING

✓ 3,9 მლნ პორტალის-ვიზიტორი
✓ 80% - ვიზიტორი / ვაკანსიების გვერდი.

120,000
რეგისტრირებული
მკვლევარი

75,000
ვაკანსია
#euraxessgeorgia

16,500
რეგისტრირებული
ორგანიზაცია

750
მასპინძელი
ორგანიზაციის
შეთავაზება

300
დაფინანსების
სქემა/გრანტი
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EURAXESS არქიტექტურა
EU პორტალი

In English
Jobs & Funding
• Search Jobs
• Offer Jobs
• Find funding

Career Development

კარიერული განვითარება

Partnering

პარტნიორობა

Information & Assistance

საინფორმაციო მხარდაჭერა

EURAXESS Worldwide

EURAXESS მსოფლიო

My EURAXESS

ჩემი EURAXESS
• მკვლევრის პროფილი
• ორგანიზაციის პროფილი

• Researcher Profile
• Organisation Profile

#euraxessgeorgia

სამუშაო ვაკანსიები & დაფინანსება
• ვაკანსიების ძებნა
• ვაკანსიების გამოცხადება
• დაფინანსების ძიება

ეროვნული პორტალი

Eng + Geo +
Jobs & Funding

სამუშაო ვაკანსიები & დაფინანსება

Information & Assistance

საინფორმაციო მხარდაჭერა

My EURAXESS

ჩემი EURAXESS
• მკვლევრის პროფილი
• ორგანიზაციის პროფილი

• Researcher Profile
• Organisation Profile

ყველა გვერდი თარგმნადია
EU portal-ის გვერდები ითარგმნება
მხოლოდ Intrasoft-ის გზით

EuGeNeS
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ვაკანსია, დაფინანსება, მასპინძლობა

JOBS:

ვაკანსია
• კვლევების განმახორციელებელი ორგანიზაცია აცხადებს ვაკანსიას მკვლევრის პოზიციაზე,
მკვლევრის ხელფასის წყაროა ორგანიზაციის სახელფასო ბიუჯეტი ან საგრანტო
დაფინანსება წინასწარ განსაზღვრული კონკრეტული კვლევითი პროექტის ფარგლებში;
• ვაკანსია ცხადდება ერთ-ჯერადად.

FUNDING:

დაფინანსება
• საგრანტო კონკურსები ინდივიდუალური პირებისათვის ან/და ორგანიზაციებისათვის,
რომელშიც გამარჯვების შემთხვევაში დაფინანსდება საერთაშორისო პროექტში/პროგრამაში
მათი ჩართულობა კოოპერაციის ან კვლევითი მობილობის სახით;
• თითოეული საგრანტო კონკურსის პირობები განსაზღვრავს ვის შეუძლია კონკურსში
მონაწილეობა, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი და პროექტში ჩართული
პირები;
• ერთი და იგივე საგრანტო კონკურსი ცხადდება გარკვეული პერიოდულობით, მაგ.
წელიწადში ერთხელ.

HOSTING:

ინტერესთა გამოხატვის კონკურსი
• ე.წ. Calls for Expressions of Interest (EOI), რომელსაც აცხადებს კვლევების მასპინძელი
ორგანიზაცია უკვე არსებულ დაფინანსებულ პროგრამაში მკვლევართა მოზიდვისათვის.

#euraxessgeorgia
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მომხმარებლები, როლები და ფუნქციები

EURAXESS
users

EURAXESS roles

ვიზიტორი

•

არ აქვს როლი

რეგისტრირებული
მკვლევარი

•

მკვლევარი

ქმნის და არედაქტირებს საკუთარ CV-ს;
საკუთარ პროფილზე ამატებს შეთავაზებას
კოლაბორაციის შესაძლებლობის შესახებ
(მკვლევართან ან ორგანიზაციასთან)

ორგანიზაციული
მომხმარებელი

•

ორგანიზაციის
წარმომადგენელი
ადმინისტრატორი
ადამიანური რესურსების
მართვის მენეჯერი

-

•
•

Explanation

-

EURAXESS
ეროვნული ქსელის
წარმომადგენელი
#euraxessgeorgia

•
•
•

პორტალის
ადმინისტრატორი
პორტალის რედაქტორი
ქსელის თანამშრომელი

აცხადებს ვაკანსიას, არედაქტირებს
გამოცხადების ტექსტს;
ორგანიზაციის პროფილის შექმნა,
განახლება, თანამშრომლობის
შეთავაზების გამოცხადება,
ორგანიზაციის წევრი მომხმარებლების
მართვა;
მართავს საკუთარი ორგანიზაციის HR
Award პროცესს.

ეროვნული პორტალის განვითარება,
განახლება, მართვა

EuGeNeS
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პრაქტიკული ამოცანა
ინდივიდუალური სამუშაო: რეგისტრაცია EURAXESS-ის
პორტალზე - 10-15 წთ.
კოლაბორაციული სამუშაო (3-4 ჯგუფი): მკვლევრის პროფილის
საკვანძო ინფორმაცია - 10-15 წთ.
კოოპერაციული სამუშაო: სემინარის მონაწილეების
გამოცდილების შეჯერება - 10-15 წთ.

#euraxessgeorgia
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პრაქტიკული ამოცანის შედეგები

მკვლევრის პროფილის საკვანძო ინფორმაცია
1

#euraxessgeorgia
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რჩევები ტრენერებისათვის
იხელმძღვანელეთ EURAXESS Georgia-ს პრეზენტაციით
პრეზენტაციის გამოყენება შეუძლიათ პირებს, ვინც პასუხისმგებელია
უნივერსიტეტის/კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევართა კარიერულ
განვითარებაზე, მათ შორის პროგრამის ხელმძღვანელებს, მენტორებს
და ა.შ.
აუდიტორია წარმოდგენილი უნდა იყოს სამეცნიერო კარიერის სხვა
და სხვა ეტაპზე მყოფი მკვლევრებით, მათ შორის ახალგაზრდა
მეცნიერებით
ტრეინინგის აუცილებელი კომპონენტია პრაქტიკული სავარჯიშო.
(უზრუნველყავით ინტერნეტთან წვდომა და შესაბამისი ტექნიკური
უზრუნველყოფა)
უზრუნველყავით კარგი ინტერაქცია (კითხვები, პასუხები, მსჯელობა)
შეაგროვეთ პასუხგაუცემელი შეკითხვები და გამოგვიგზავნეთ შემდეგ
ელ.ფოსტაზე: euraxess@rustaveli.org.ge

#euraxessgeorgia

EURAXESS Georgia Network Startup
პროექტის კოორდინატორი:
ქეთი გაბიტაშვილი
EuGeNeS სერვის ცენტრის ლიდერები:
სალომე შარაშენიძე
ლანა დავითულიანი

