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აკადემიური ხარისხი: ისტორიის დოქტორი  

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 

  2009 წლის მარტი, დღემდე:    ახალციხის სახელმწიფო           უნივერსიტეტის              

 პროფესორი          

  2006 წ. 2009 წლის მარტი      ჩუბინაშვილის სახ. ქართული                                            

ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის  კვლევის ეროვნული ცენტრი,    

დირექტორის   მოადგილე 

 2005-2006 წწ.   საქართველოს კოოპერატიული ინსტიტუტი,  დოცენტი                        

 2004-2005 წწ.   თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური  ინსტიტუტი, პრორექტორი;                             

 2002-2004 წწ.   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტრო,     

მეცნიერების სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

 1996-2002 წწ. სამცხე-ჯავახეთის სასკოლო ოლქის  სამმართველო. სამმართველოს 

უფროსი                          

 1994-1996 წწ.  სამცხე-ჯავახეთის მხარეში პრეზიდენტის  რწმუნებულის 

აპარატი.მთავარი მრჩეველი                                  

 1991 1994 წწ.  საქართველოს პარლამენტის პოლიტოლოგიისა  და დემოკრატიული 

აღმშენებლობის ინსტიტუტი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი;                    

 1986-1991 წწ.    საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან  არსებული სახალხო მეურნეობის 

ინსტიტუტი, პოლიტოლოგიის კათედრის დოცენტი 

 1978-1986 წწ.     საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,    

 სკკპ ისტორიის კათედრის დოცენტი 

 1973-1978 წწ.     საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის       
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განათლება: 

 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი  --- 1967-1973 წწ. 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტურიწერილები: 

 

 ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები  ევროპული ქარტია და რეგიონულ 

უმცირესობათა ენების საკითხი  საქართველოში 

 საერთაშორისო რეფერირებადი ელექტრონული ჟურნალი Eუროპეან ჩჰარტერ ანდ ტჰე 

Iსსუე ოფ ღეგიონალ ორ Mინორიტყ Lანგუაგეს ინ Gეორგია 

 N 2 შესავალი. ლექციების კურსი. მეორე შევსებული გამოცემა 

 2017 სტატია გამ. „მწიგნობარი“ საერთაშორისო ურთიერთობათა  

 2017   სტატია ჟურნ. „არავი“ 1989 წლის 9 აპრილი - უდიდესი ტეხილი საქართველოს 

უახლეს ისტორიაში 

 2017   სტატია ახალციხის უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი „თურქულ-

ქართული ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“  ქართულ-გერმანულ-

თურქული თანამშრომლობის ცდები პირველი მსოფლიო ომის დროს 

 2017 სტატია „ახალციხის უნივერსიტეტი“ ჟურნ. „არავი“ „ახლავე შეუტიე, დასტურია, აიღე 

ქალაქი“ 

 2016 წ სტატია ჟურნ. „ანალები“ავანტიურა თუ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის 

კულმინაცია 

 2016  №2 სტატია Nოვა სციენცე პუბლისჰერს,  ინც. UშA Hოწ ტჰე Aუგუსტ 2008 წაარ წას 

პრეპარედ  

 „უნივერსალი“ საქართველოს პოლიტიკური ისტორია 1987-2003 წწ. 

 2015 № სტატია ჟურნ. „ანალები“ როგორ მზადდებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომი 

 2015 წ ჟურნ. „ანალები“კიდევ ერთხელ სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული 

მოსახლეობის ეთნიკური იდენტობის შესახებ 2014  მონოგრაფები  „გულანი“  ქართულ-
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სომხური ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობის პერსპექტივები ევროკავშირის ქვეყნების 

(პოლონეთი, გერმანია, ბელგია, ჰოლანდია) გამოცდილების ფონზე 

 2014 წ N10 სტატია ახალციხის უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები სოხუმის დაცემა 

 2013 წ სტატია  ახალციხის უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები ეთნიკური 

ნაციონალიზმი და ქართული რეალობა 

 2013 წ სტატია ახალციხის უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები 

 სამხრეთ საქართველოდან მაჰმადიანი მოსახლეობის გასახლების მოტივაციის 

საკითხისთვის 

 2013 წ სტატია ჟურნ. „სამი საუნჯე“ სამასწლოვანი განსაცდელი  

 2013 წ სტატია  N4 ახალციხის უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები ეროვნული 

მოძრაობა და პოლიტიკური კონფრონტაცია საქართველოში ევროატლანტიკური ორიენტაცია 

და ქართული იდეტობა 

 2012 წ  სტატია სამეცნ. კონფ. მასალები, ახალციხე, „გეორგიკა“ ჩვენს შეგნებაში გამჯდარი 

სტერეოტიპების შესახებ 

 2011წ მონოგრაფია სამეცნ. კონფ. მასალები, ახალციხე,  რატომ გაასახლეს 1944 წელს 

მაჰმადიანი მესხები სამხრეთ საქართველოდან? 

 2012 წ  სტატია `გეორგიკა” ისტორიას არ ირჩევენ (პოლიტიკური რეპრესიების  

 ანატომია) 

 2011 წ  წიგნი პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია საერთაშორისო 

ურთიერთობათა შესავალი (ლექციების კურსი) 

 2011 წ  სტატია ევროპული ქარტია და ეთნიკურ უმცირესობათა ენების საკითხი 

საქართველოში 

 2011 წ N1 სტატია მეცნიერება და ცხოვრება საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნ.  ქართული 

ხასიათის თავისებურება 

 2011 წ  სტატია  `ცხოვრება და კანონი” საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნ. 1944 

წელს სამხრეთ საქართველოდან მაჰმადიანი მოსახლეობის  

 დეპორტაციის ზოგიერთი მოსაზრება საერთაშორისო სამართლებრივ ჭრილში 
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 2010 წ.  ბროშურა სტატიების კრებული (ლექციების კურსი  საქართველო გამოწვევების 

წინაშე  პოლიტიკურ მეცნიერებათა შესავალი) დემოკრატიული პროცესი საქართველოში: 

გამოწვევები, პერსპექტივები 

 2010 წ.   სტატია სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები ქართულ 

ისტორიოგრაფიაში დამკვიდრებული ზოგიერთი მცდარი სტერეოტიპის შესახებ 

 2010 წ. N6 სტატია ქართული ემიგრაცია პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა 

ჟურნ.„ანალები“ ეროვნული საკითხისადმი დამოკიდებულების გენეზისი და ოპოზიციური 

მიმდინარეობის წარმოშობა ქართულ ემიგრანტულ სოციალ-დემოკრატიაში 

 2009 წ   ბროშურა `თეთრი გიორგი” კეთილ-ბოროტზედ ადრე მიმდრეკნი” 

 2009 წ. სტატია ახალც. უნივერსიტ. სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამასამხრეთ 

საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის იდენტობის შესახებ 

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები:   

 

 მეთოდიკა და საგანმანათლებლო სისტემა 

 2002 წლის იანვარი: აშშ. კალიფორნიის შტატი ქ. დავოსი, სწავლების 

 1989 წლის აპრილ-მაისი: მოსკოვის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა აკადემია 

 1987 წლის ნოემბერ-დეკემბერი:  მოსკოვის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა აკადემია 

 1979 წ. სექტემბერ-დეკემბერი:   კიევის სახ. უნივერსიტეტი 

 

უცხო ენა: 

 რუსული ენა  

 

 


