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განათლება: 

2007- 2010                                                           თელავის სახელმწიფო უნივესიტეტი, საქართველოს 

ისტორიის დოქტორანტურა, ისტორიის დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი 

2009-2010                                                            Erasmus Mundus ECW სადოქტორო პროგრამის 

მონაწილე, მაკედონიის უნივერსიტეტი, საბერძნეთი.  

2011–2012                              Erasmus Mundus ECWპოსტ სადოქტორო პროგრამა 

საპიენცას უნივერსიტეტი, რომი, იტალია      

2004-2006                                                            თელავის სახელმწიფო უნივესიტეტი, საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის 

მაგისტრატურა. 



2000-2004                                                            თელავის სახელმწიფო უნივესიტეტი, საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის 

ბაკალავრიატი. 

 

 

კონფერენციები: 

2009                                                                      საერთაშორისო კონფერენცია “Europe nations and 

Borders’’, (მომხსენებელი), სოფია, ბულგარეთი. 

2009                                                                      საერთაშორისო კონფერენცია ,,Religions and Politics in 

Europe’s Orients’’, (მომხსენებელი), სალონიკი, 

საბერძნეთ. 

პუბლიკაციები: 

2010                                                                      დისერტაცია „საქართველო საბერძნეთის 

პოლიტიკურ-ეკონომიკური და კულტურული 

ურთიერთობები XX საუკუნის ბოლოს და XXI 

საუკუნის დასაწყისში“. 

2010                                                                      მონოგრაფია, საქართველო საბერძნეთის 

ურთიერთობები 1990-2010. 

2010                                                                      “Formation of the political map of Georgia in the 1920-

1939: causes and results”, Studia Balcanica 28, 

ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, სოფია, 

ბულგარეთი.  

2010                                                  “The process of establishment of diplomatic relations 

between Greece and Georgia in the 20th century”, 

Ganja State University, Azerbaijan. 



2009                                            “Role of religion in Georgia in XVII-XIX centuries”, 

International Relations Society, International 

Communications, Tbilisi.     

2009                                                                      „საქართველოსა და საბერძნეთის რელიგიური 

ურთიერთობები (XIX-XX სს.)“, საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, თბილისი. 

2009                                                                    „საქართველოსა და საბერძნეთის თანამშრომლობა 

განათლების სფეროში“, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი „განათლება“, თბილისი-სოხუმი. 

2008                                                                      „საბერძნეთისა და საქართველოს ურთიერთობები 

სამხედრო სფეროში“, ი. გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული, თელავი. 

2008                                                   „ბერძნული პოლიტიკა საქართველოსთან 

მიმართებაში“, ი. გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებული, თელავი.    

ტრენინგი:                                                         

2012                                                                     ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლებში, 

პრეზენტაციების უნარ-ჩვევებსა და პროექტის 

მართვაში, (ჯიპა, ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველო).  

2012                                                                           დემოკარატიის სკოლა NIMD. 

 

  

 

 



მუშაობის გამოცდილება: 

 

2012–დღემდე                                 ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

სკოლა, მოწვეული პროფესორი.    

 

 

2011–2012                                 ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და სამართლის სკოლის, ფილოსოფიისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის 

სპეციალისტი. 

 2006 – 2011                                                         საბერძნეთის საელჩოს სამხედრო ატაშეს თანაშემწე. 

2005                                                                      საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პირველი ევროპული 

სამართველო 

2005 – 2006                                                          ერეკლე II-ის სახელობის თელავის გიმნაზია, 

მეზობელი ქვეყნების ისტორიის მასწავლებელი. 

2005 – 2012                                                         ეროვნული გამოცდების თელავის ცენტრის 

ადმინისტრატორის თანაშემწე. 

2004 – 2007                                                          კახეთის ბერძენთა საზოგადოებრივი კავშირი 

„ელლადა“, ბერძნული ენის მასწავლებელი. 

 

 

 

უნარჩვევები:                                    კომპიუტერი (word, excel, Internet, PowerPoint),  

                                                            მართვის მოწმობა B და C კატეგორია.  

 



ენები:                                            ქართული, ინგლისური, ბერძნული (სერთიფიკატი), 

იტალიური (სერთიფიკატი) 

   


