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შიდაინსტიტუციურ ელ. სისტემაში აისახება ინფორმაცია კონსერვატორიის აკადემიური 
პერსონალისა და დოქტორანტების სამეცნიერო-შემოქმედებითი აქტივობის შესახებ. აქ მოყვანილი 
ინფორმაცია თავსებადი იქნება ელ.პრტალთან - portal.vidatum.emis.ge, რომელიც აერთიანებს 
პროექტის 12 უნივერსიტეტის პერსონალის მონაცემებს. 
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რა არის Vidatum Academic ™?

• VIDATUM Academic™ არის მომხმარებელზე ორიენტირებული
ვებ-პლატფორმა, რომელიც აკადემიურ პერსონალს
სთავაზობს საკუთარი ვებ-პროფილების შექმნის, განახლებისა
და მოწყობის სერვისს. ასობით უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებასთან თანამშრობლობით Vidatum-მა შექმნა
მკვლევართა პროფილებისა და კოლაბორაციის ონლაინ
სისტემა, რომელიც გამოიყენება აკადემიური და კვლევითი
მიღწევების გლობალური მასშტაბით გავრცელებისთვის და
ხელს უწყობს კვლევითი პროდუქტების შეფასებასა და
გაუმჯობესაბას.



1. სისტემაში პირველად შესვლა

• სისტემის ვებ-მისამართია: tsc.vidatum.emis.ge

http://tsc.vidatum.emis.ge/Account/Login?ReturnUrl=/


2. ელ-ფოსტა და პაროლი

1. ველში მომხმარებლის 
სახელი/Username ვწერთ ჩვენს 
კორპორატიულ მეილს 
მაგ: name.surname@tsc.edu.ge

2. პაროლის შესაქმნელად 
ვაჭერთ დაგავიწყდა პაროლი/ 
Forgot Password

3. დაგავიწყდა პაროლი/ Forgot
Password -ის არჩევის შემდგომ
გამოჩნდება ფანჯარა, სადაც
ხელმეორედ ვწერთ ჩვენს ელ-
ფოსტას. ამის შემდეგ, მითითებულ
ელ. ფოსტაზე გამოგვეგზავნება
პაროლის აღდგენის ბმული



2. ელ-ფოსტა და პაროლი

4. ელ-ფოსტაზე ვიღებთ მსგავსი
შეტყობინებას და ვაწვებით “here”,
რომელსაც გადავყავართ პაროლის
შესაქმნელ ფანჯარაზე



3. პროფილი/Profile
5. პაროლის დაყენების შემდგომ, კვლავ ავკრეფთ მისამართს tsc.vidatum.emis.ge, სადაც ჩავწერთ ჩვენს 
ელ-ფოსტას, ახალ პაროლს და შევდივართ პირად გვერდზე (თქვნი პროფილი/Your Profile) 



3. პროფილი/Profile
6. სისტემაში, ყველა გვერდზე, მარჯვენა სვეტში, ცისფერ ფონზე, მითითებულია მოცემული 
ველის/ქმედების განმარტება



ზოგადი
მიმოხილვის/General
Overview ფანჯარაში
ივსება ზოგადი
ინფორმაცია ჩვენს
შესახებ, მოკლე
ბიოგრაფია და გვაქვს
პროფილის ფოტოს
ატვირთვის ფანჯარა.



• გრაფაში 
პროფესიული/Professional 
ივსება ინფორმაცია 
ჯილდოების, პროფესიული 
გაერთიანებებისა და საბჭოების 
წევრობისა, პატენტის, 
დასაქმების,  განათლების, უცხო 
ენის ფლობის, კონსულტაციის, 
შემოქმედებითი მუშაობისა და 
სხვა პროფესიული აქტივობების 
შესახებ.



გრაფაში სწავლება/Teaching
ივსება ინფორმაცია
სწავლების ინტერესების,
პროგრამებისა და
მოდულების, ასევე
სტუდენტების
ხელმძღვანელობის შესახებ.



გრაფაში კვლევის 
მიმოხილვა/Research 
overview ვავსებთ 
ინფორმაციას კვლევითი 
ინტერესების, პროექტებისა 
და  
ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ.  



პუბლიკაციების გრაფაში ივსება ინფორმაცია
გამოქვეყნებული მასალების შესახებ. გამოცემის ტიპის,
წელიწადის და საკვანძო სიტყვების დახმარებით
მარტივდება გამოქვეყნებული პუბლიკაციის პოვნა.
აგრეთვე, შესაძლებელია ნახვა მსგავსი სათაურით ან ამ
თემაზე, არსებობს თუ არა პუბლიკაციები,
თანაავტორობის შემთხვევაში შესაძლებელია
პუბლიკაციის დედუბლიკაცია.



ახალი პუბლიკაციის ასახვა - 1

1.ახალი პუბლიკაციის 
შესაყვანად დააჭირეთ 
მოითხოვე ახალი 
პუბლიკაცია/Claim Publication , 
და შექმენი ახალი 
პუბლიკაცია/Create new 
publication.

2. გამოსულ ფანჯარაში შეავსეთ პუბლიკაციის 
სახელწოდება, გამოცემის წელი და დააჭირეთ
წარუდგინე/Submit.



ახალი პუბლიკაციის ასახვა - 2
3. დააჭირეთ განაგრძე ახალი 
პუბლიკაციის შქმნა/ Proceed creating 
new publication , რის შემდეგაც 
იხსნება ახალი ფანჯარა  
პუბლიკაციის დეტალების 
შესავსებად



ინსტუმენტების/Tools
ფანჯრიდან შესაძლებელია
პროფილის რედაქტირება
და CV-ის გენერირება



მთავარი/Home - გვერდი შეიცავს თქვენი კვლევითი პროფილის 
რეზიუმირებულ მონაცემებს



პარამეტრების გვერდი ივსება აგრეთვე პირადი მონაცემებით - რა
სახელით გინდათ გამოქვეყნება, ორგანიზაცია, ავტორიზაცია პროქსის
მეშვეობით, საძიებო საკვანძო სიტყვები, ORCID, SCOPUS ID და სხვა.


