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ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი, 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 
 

ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა 
 

გამომცემელი: ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი და ბათუმის ნავიგაციის 

სასწავლო უნივერსიტეტი  

 

ლიცენზიის გადაცემის განცხადება 
 

გთხოვთ, გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს, ამობეჭდეთ, ხელი მოაწერეთ მე-2 
გვერდზე და დასკანერებული მთავარ დოკუმენტთან ერთად გამოგვიგზავნეთ.  

 

სტატიის სათაური (ნაშრომი):   

1. ავტორის სახელი, გვარი  
1. დაწესებულება  
2. ავტორის სახელი, გვარი  
2. დაწესებულება  
3. ავტორის სახელი, გვარი  
3. დაწესებულება  
4. ავტორის სახელი, გვარი  
4. დაწესებულება  

 

1. ვაცხადებ(თ), რომ წარმოდგენილი სტატია აქამდე არ გამოქვეყნებულა (არც ნაწილობრივ, არც 

მთლიანობაში) და არ ყოფილა გაგზავნილი გამოსაქვეყნებლად სხვა სამეცნიერო გამოცემებში; 

2. ვაცხადებ(თ), რომ სტატიაში გამოყენებული გრაფიკები, სქემები და ფოტოები არის ჩვენი 

ავტორობით ან გამოყენებულია ავტორთან შეთანხმებით; 

3. თანხმობას ვაცხადებ(თ), რომ წარმოდგენილი სტატია გამოქვეყნდეს ეკონომიკური კვლევების 

ეროვნული ინსტიტუტის (შემდგომში NIER) ვებ-გვერდზე, რომელიც არის სამეცნიერო ჟურნალ 

„ინოვაციური ეკონომიკა და მართვის“ გამომცემელი;  

4. NIER-ს ვაძლევ(თ) არა-ექსკლუზიურ, დროებით ლიცენზიას, ტერიტორიული შეზღუდვის გარეშე 

და უფასოდ გაავრცელოს ჩვენი ნამუშევარი და გახადოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი, რათა 

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლოს მისთვის შესაფერის დროსა და ადგილას ნაშრომის 

გამოყენება.  

აღნიშნული პუნქტი გულისხმობს, რომ ყველას შეუძლია გამოიყენოს სტატია არა მხოლოდ 

"საავტორო უფლებების შეზღუდვისა და გამონაკლისის შესახებ” განცხადებაში მითითებული წესის 

დაცვით, არამედ შეუძლია მისი გავრცელება ორიგინალის ან ანალიზის სახით, იმ პირობით, რომ 

დაცული იქნება საავტორო უფლებები. 
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ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი, 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 
 

 

5. NIER -ს შეუძლია უფლებამოსილების განხორციელება ციფრული საცავების, მონაცემთა ბაზების და 

სხვა ინდივიდუალური ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. ლიცენზია მოიცავს ნაწარმოებში 

ცვლილებების შეტანის უფლებას, რაც აუცილებელია NIER– ის მიერ გამოყენებული 

ინფრასტრუქტურის ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით; 

6. ვაცხადებ(თ), რომ NIER-ის მიერ სტატიის გამოყენება მისთვის მინიჭებული ლიცენზიის 

ფარგლებში არ დაარღვევს მესამე მხარის უფლებებს, ასევე ვადასტურებთ, რომ ვფლობთ სათანადო 

საავტორო უფლებას და შეგვიძლია ნამუშევართან დაკავშირებული უფლებების გადაცემა 

(საავტორო უფლება გადაცემული არ მაქვს სხვაზე ან ასეთის არსებობის შემთხვევაში ვფლობთ 

შესაბამის ხელშეკრულებას). იმ შემთხვევაში, თუ მესამე პირი გამოთქვამს პრეტენზიას 

გამოქვეყნებულ სტატიასთან დაკავშირებით, ჩვენ პასუხისმგებლობას ავიღებთ საკუთარ თავზე, 

რათა მივიღოთ შესაბამისი ზომები და NIER განვათავისუფლოთ ზედმეტი ვალდებულებისგან;  

7. ინტერესეთა კონფლიქტი. ვაცხადებ(თ), რომ ჩვენ არ ვართ ფინანსურად დაკავშირებულნი ან 

დამოკიდებულნი არც ერთ ორგანიზაციაზე ან მხარეზე, რომელსაც უშუალო ფინანსური წვლილი 

აქვთ შეტანილი კვლევის ობიექტში (მაგალითად, დასაქმებული, კონსულტანტი, აქციონერი). ჩვენ 

ვაცნობიერებთ, რომ კვლევაში ან პროექტში მონაწილე თითოეული მხარე უნდა იყოს 

მოხსენიებული სქოლიოში, ნაშრომის პირველ გვერდზე; 

8. აღნიშნული განცხადებით თანხობას ვაცხადებ(თ) NIER მოქმედებდეს ჩვენი სახელით.  

აღნიშნული პუნქტი გულისხმობს, რომ პიროვნება, რომელიც ხელს აწერს განცხადებას, წარმოადგენს 

საკუთარ თავს და საავტორო უფლებებზე ლიცენზიას გადასცემს NIER-ს.   

________________________ 

         ადგილი, თარიღი                           

 

1. სახელი, გვარი: ____________________ავტორის ხელმოწერა____________________ 

2. სახელი, გვარი: ____________________ავტორის ხელმოწერა____________________ 

3. სახელი, გვარი: ____________________ავტორის ხელმოწერა____________________ 

4. სახელი, გვარი: ____________________ავტორის ხელმოწერა____________________ 

 
 

 
 


